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9!ämät ProftSor Millerildä P. Raamatusta
uloswedetyt, ja nytt Suomen Kieleen käatyt His-
toriat, olen minä, Hengellisen Herran Pispan Herr
Doktorin Gabriel Forteliuxen Kästyn jälken suu-
rimmalla chkerudella läpitse juosnut, ja luma-
lan P. Sanan kcmtza yhteisexi löytänyt; jonga
tähden, ja ettei senkaltaista muiston ja ymmär-
lyren apua hengellisisä asioisa Suomalaisten hy-
wäri tähän asti ulosannettu ole, en minä taida
muutoin, kuin toiwotta, että ne Suomen Seu-
rakunnan parahaxi Präntin kautta ulostulisit. .

Borgosta sinä 13 Päiw. Syry-Kuusa 1773.

Pet. Bonsdorff.
'
""> 'Theol'. kect. Borgon Gymnasiumis.

Ticdoxi.
se ttumers k»l!n seisoo Lysymyxen löisi, liyty niyZS

Teftisi niiden sanain edellä, joilla sen Rysymyxtn,
piille «ältattaman piti, ia waetaus lopMu. ko,r»
taikka seurawainen Numero, eli timi z eteen,
tulee; printtip »irheet kuitengin er?itetut.



e GUSTAF Jumalan Armosta
Ruotsin, Gdthein ja Wendein Ku-

ningas !<?. lc. u. Norrjan Perillinen ja
Schletzwig-Holstcinin Herttua :c. :c. Teem-
me tiettawäri: Että niinkuin Meidän ja Wal-
dakunnan Kantstj-Kollegium alamaisudesa on
nimittänyt Meidän Uskotun Palweliamme,
Cranslatorin Suomm Kielesä, Meille rak-
kahan Abrahamin Tind Priwilegiumin saa-
misexi, että hän Suomen Kielesä Präntm
kautta ulosannais, Profcssor Millerin, niin
kutsutun, Tgrpellisimbain
hpkaisen Uloswedon pyhästäRaama-
tusta, jcr että hän sais sopia sm Kirjanpränt-
täjän kansia, jonga hän helpommaxi tunde,
ja Me myös o.semme löytänct hywäxi Ar-mosa siihen suostua; Smtähden tahdomme
Me näinmuodom ja tämän Meidän mvoimen
Kirjamme woimasta, suoda hänelle Abraha-
mille Lind Armollisen Priwilegiumin edel-
lämainitun Ulostulkituxen päälle, "niin ettei yri-
tän, Kahden Kymmenen Ajastajan sisällä, mah-
da rohjeta sitä täsä Waldakunnasasa präntä-
tä, eli Ulkomaalla präntättynä tänne sisälle

)( 2 M3t-



Motta, Tuhannen Talarin Hopiarahan, jakaik-
kein Exemplarein rikkomisen haastolla. lon-
ga jälken kaikkein asianomaisten tule hcitäns
kuuliaisesti käyttä. Siri suurcmmaxi wahwu-
dexi olemme Me omalla Kädellämme tämän
alle kirjoittanet ja Meidän Kuningallisella
Sinetillämme wahwistaa andanet, ioka ta-
pahtui Stokhovnin öinnasa s. 22. p. Huhtt-
Kuusa 1774. *

GUSTAF.
B.)
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Historiat
Wanhasta TestamentistH.

i. Mailman Luomisesta.
- 3. Mos. R. i. ja 2, Luku.

i. alusaj loi 2 Jumala l TZlwan ja'
ZW Maan 3 tyhjästä >. a) Mutta Maa oli

kuitengin wielä 4 autia, ilman lailc-
ta muodota, tyhjä kaikista htdelmislZ,

ja pimeys olssywyden päällä!; ja 5 Jumalan
Hengi liikkui wettcn päällä f. Kaiken sen lu-
kemattoman jamoninaisen luotuin kappaldcn pal-
jouden, kuin npt kaunistaa mailman, edestuotti

A Iu-
Kysymyxet

>. Rosta Taimas j« luotiin?
2. Ruka loi Taiwan ja NtaanZ
Z. Ntistä Jumala ne loi?
4. tNingck näköinen M»» älusa «li?
5. Mikä WeUen sisällä lii^ui?

«) Minun Jumalani! minä mahdan hämmäiipäla suu«
rimnmsa nöyrpdtfä kunnioitta Sinun määrätbindH
Woimas, jota tyhjästä olet ebcstuottanut nijn
nn mailman rarennuM. Ebr. .li: z. Kol. 1:16.
Pf. ;;: 6. 24. Anna lwnun nöyrimmällä «el»
woila kunnioitta Sinun Wiifautas/ joka niin Woyl»
lisesii ja ihanasti oltt walmistanui kaikki Luodut: siKls,cj aj-nchtakay, mW olf, MK ej ole nirooittu taik«



Jumala 6 Kuutena päiwänä s, ehkä Han 7 kyl-
lä olis tainut määrättömällä Woimallans yh-
desä silmän räpäyxesä kaikki luoda. l>) 8 Oman
Nimens kunniari ja ihmisen sukukunnan hyödy-
tyxexi Hän ne loi. 9 Ensimmäisenä päiwä-
nä loi Jumala Walkeuden: Toisena Wah-wuden, joka on se uloslewitettt) taiwan awarus
eli Ilma: Rolmandena eroitti Hän wedet kui-
wasta maasta, ja .annoi maan siitä hetkestä kas-
was kaikkinaisia ruohoja ja hedelmiä: tTlcljän-
denätett-Hän Auringon, Kuun ja ne muut lu-
kemattomat taiwan Tähdet: wijdendenä täyt--
ti Hän wedetKaloilla jaIlman Linnuilla; wih-

loi Hän Eläimet jaZhmisen j.
-" Sit-

6. monena päiwnnslumala luomisen työt täytti?
7. l3iko Hän olis t<-inut ybdesä silmän räpäyxesä kaiks

keja kappaleita luoda!
8. Mitä warten lumala nämät kakkki loi?
y. NtilH lumala kunakin päiwänä teki!

ka minun hengen» ylöspitämisexi eli minulle huwitu-xcxi. Moninaiset hedelmät wirwoitt.awat minun kie-
leni: moninaiset kukkaiset,'lahuttawat minun silmä,
ni: moninaiset linnut wiscftäwät mieleni nouttexi.Fikduipös minun, O! armosta rikaslumala, pidäii
Sinua kaikesta fpdämmestä rakastaman? Pidäiskö
minun O! armollinen Luojani, Sinua hawäisemän,
Sinun luondokappalVes ehdollisella wäärinkäpttämi-
sellä. Rom. 1: H», s. n: z6. Olksn se kaukana
miNusta. .

b) Eikö se ole tapahtunut meille opiri, että me perään,
njatuxella toimittaisimme meidän tumallisia töitäm-me; nijtä aina, ja päiwä päitväldä pppt-äisnnme suu-
rembacm täydcllifytehm, ja seitsemändenä päiwänä
wirwsittaisimme mcitämnu Jumalan suurten töiden
jumalisella tutristclemisclla, iloiten hengcsä sen by«
wän ylitse, kuin me Zumalasa taidammt matkaar»,
s«atta Cbr. 4: 1. s.



Sitten katsoi'lnmala fM Hä« tehnyt
oli; ja katso! 10 n.e olit laitti sangen hy<
wät, nijn ettei nijtä täydellisimmixi taittu teh-
tä, ja kaikisa phtensopiwaiset Hänen hywänsuo-
wan tarkoituxenskantza. ii Seitsemändenä päi-
wänä lepäis Herra kaikista Hänen teoistansj,
jolla 12 Hän ilmoitti että ne kelpaisit Hänelle
niin suuresti, ettei Hän enä mitän uutta ai-
konut lisätä f, waan ainoastans 13 ylöspitä
sen luodun mailman hänen ihanasa jHrjestyxc,
sans Zoh. 5:1?.

!«. Ruinga kaikki tehdyt olit?
li. Ruinga Jumala roeetli seitsemännen pliwänl
12. Mitä Jumala silla ilmoitti?
l). Mitä wielä mailmalle te>ke!

2. Ihmisen Luomisesta.
i. Mos. R. i. ja 2. 6>yku.

Niin moninaisten werrctttomain töiden päätö-
icexi, loi Jumala wihdoin kuudendena päiwänä,
1 sen chmellisesti walmistetun Ihmisen >, jota
2 ej Jumala tahtonut asetta tämän julkisen ra-
kennuin sisälle, ennen kuin hän oli täydellises-
ti toimittanut hänelle kaikki, mitä hän elatuxe,
rens ja huwituxerens tarwitftwa oli. H Herra
sanoi: tchkäm ihminen jonga pitH oleman, kaik-
ken luotuin seasa maan päällä, meidän muotoi-semme >. Sitten loi Hän ensin 4 tomun maas-
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Kysymyxet.
1. Mitä I«mnlK «riimeisexi loi?
2. INixei Jumala ihmistä ennen luonut?
). R,uinga Jumala snuoi ihmisen luomisesta?
4. Mieta Jumala n»jehen loi?



ia s a) Miehen, jonga nimen Hän kutsui <s 2l<-
öam!, ja 6 puhalsi hänen sicramiinsa elämän
hengen j. Mutta ehkä kuinga ihana Adamin
oli asua Varadisisä, sanoi kuitcngin se armolli-
nen Luoja ,Itse: 7 ej ole hywä ihmisen olla yri-
tiänsä ja ilman kumpanita; minä teen Unelle
awun, joka hänen tykönänsä oleman pitä, ja su-
loisella kcmtzakäymiselläns tekemän hänen elämäns
wielä ibanammaxi. 8 Zumala pani siis roskan
unen Ndamim, ja otti hänen maatesans, yhden
hänen lylkiluiStanS, ja täytti sen paikan lihalla.,
9 Mta kylkiluusta rakensi Herra Malmön, ja
toi sen hänen ctchensä niinkuin morsiamen. 10
Koska Ndam hänen näki, sanoi hän kohta; tä-
mä on luu minun luistani, ja liha minun lihas-
tani, ii Silloin asetti Jumala! Amio-säädyns,
ja siunais sen ensimmäisen Parikunnan 12 näil-
lä woimMMa sanoilla: kaswakat, lisändykät,
tayttäkät maata ja tehkät st teillenne alemmai-
sexi: iz wallitkat kalat mercsä, ja taiwan lin-
nut/ ja kaikki eläimet, jotka maalla liikkumat. l>)

3. Witlt-
5. AuisigK Hän miehen nimitti?
6. Kuinga Jumala hänen clärväxi tcki?
7. INitä Jumala sanoi, kuin Adain luotu oli?
8. Mitä Jumala snL teki Adamille?
n. Mitä Jumcla rakensi Adamin k)lkil>!usta?
!<:. tNitä Adam sanoi, kuin'hän waimon.näki?
11. Mingä Säädin Jumala nyt asetti?,
12. 'H.mnga Hau ensimmäisen parikunnan siunaiö?
iz. N7ikä walda heille anncttin?

//) Mi>'l mc ylellisesti rawitscmme ja kaunistelemme ka«
tokaista ruumistamme, mutta sitä wastan synneil-
lä sielumme, jota mci,
dän enncn kaikkia jumaNsilla awuilla t«lis kaunistaa.

K) Il'li>'ncn on luondokappaldcn Herra ja haldia» j»s
hän anda ne kclwata 'itscllcns wiajtvmaxi huwituice-
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3. Wjattomuden tilasta ParadW ja
Synni» Langemuxcsta.

I. MoZ. K. I. 2. ja 3. Z.uku.
Kaikki mitä Jumala tehnyt oli, oli sangen

hywä; ja niin oli myös ihminen: i Wasta sit-
ten Langcmuxesa hän niin häijyxi turmelluij, ku-
in hän nyt on. SiN 2 hän oli luotu Juma-
lan k«waxii 3 se on, niinkuin Jumala on wii-
fas, »vanhurskas ja pyhä, n.-jn olit myös ensim-mäiset ihmiset. 4 He olit stnlahoen ne onnelli-
simmat luottiin stasa maan päällä.' 5 He tut-kistelit sanomattomalla ihastuxella heidän Her-rans ja Isäns suuria töitä f, ja niitä nauttie-
sanfa ymmärsit he 6 Hänen wiisaudens, woi-
mans,ja rakkaudens. 7 He iloitsit siitä, ctta
tämä suuri, Herra heitä, kaikkein, näkywäisteu
luottiin stasa, enimmästi rakasti j; ja 8 tämän
Ma tulit he wirwoitetuxi heidän rauhallisena ja

A 3 hy-
Kysymyxet.

Ruin luomisesa kaikki olit sangen h/n?3t, koska»
siis ihminen niin turmellu! ?

'Rennenga kurvmxi ihminen luotu oli?
!Nits se on: ollk luotu Jumalan k«wa>i3
Gliko luetuin seafa heitä onnellisembiaZMitä heillä oli tekemistä?
Mitä he Herran töistä tulit ymmärtämään»
Mistä he iloitsit?
Miks oli heidän roirrositurens kaiken tämän «llcH

xi ja yltzsherätyxexi totiseen lumalifutten. 1 Kor. V
21.22.7: 31. Mutta hän alwdaitscns siwndokappal,-
dm orjaxi, jos hän rakastaa hiitä yiclliscsti ja Ju-malan määrättyä järjestystä wastan. Rom. 8:

ttse tähtens, ja ej pxistäns Jumalan se tcke
Epäjunialan palwellnxeu.
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6

hywäldä omalda tunnoldans. 9 He elit heidän
hywän ymmärryxensä jälken; io me sitä was,
tan elämme walitettawasti, ylpeyden, hekuman,
ahneuden, kateuden jakaikkinaisten himoimme pa-
han yllytyxcn jälken f, jota 11 ej he ullengan
tundenet f. Tämä tila kutsutaan sentähden syys-
tä 12 TäydeNisyden ja Wiattomuden tilani, jo-
ja he myös olit wapaat 13 taudeista, waiwois-
ta, kaikesta ulkonaisesta pahasta. 14 He
asuit päällisexi PavadisiH!, joka oli 15 kaikkein he-
belmällisin ja ihanaisin mallman osa, ja yxi Yrt-
titarha s, jonga 16 Jumala Itse istuttanut oli.
17 Täsä he käyskendelit hedelmällisten puiden
keskellä, huwitellen itsiäns neljän lvirran wieril-

' lä, jotka siinä juoxil jakuwaistitsangen ihanasti.
18 Ilma oli niin terwcllinen ja he itse nijn wi-
attomat, että he taisit olla alasti z. He käwelit
suuren eläinden paljouden seasa, niinkuin hiljai-
sen Karitsa-lauman keskellä,. 19 M eläimet
olit heille alamaiset. «)

Mut-

5. MingH jslken he elit?
>o. iNingä jälken me rvaliteltnwaöt» elsmme?
>i. Nikö he syndisiH Kimo,» ollengan tundenet!
<2. Ntixi tämä heidän tilansa kutsutaan?
>z. Nlistä he wiela täss tilasi» wapaat olit?"
4. Rusa ensimmäiset ihmiset asuit?

,5. Millinen paikka pavadisi oli? ,
6. Xuka tämän Yrttitarhan istuttanut oli?

>7. Ruinga ihmiset täsä itsian» humittelit?
<B. Ruinga he siinä taisit olla alasti?
>y. <R,uing« he niin pelkämätä kamelit eläinden se«»sa?

«) Koske Jumala meitä niin isälliscsti rakastaa, niin
mahta kaikki , mitä Hän käske, olla meille onncxi
ja hpwäxi, ja sits wastan kaikki mitä hän kieldä, on-



, Mutta kuinga on ihminen nyt niin häijyn
ja surkiaxi muuttunut? Kuinga on hän tullut
syöstyxi tästä wiattomudesta? 20 Sen wahin-
gollisen tottelemattomuden kautta I. Jumala tah-
dot koetella meidän ensimmäisten Wanhembainkuuliaisutta:'sillä 21 mitä olis rakkaus ollut il-
man kuuliaisutta. . 22 Ihmisen pit>i osottaman
rakkaudens Jumalala wastan sillä, että hän,
oman tahtons poiskieldämisellä, teki kaikki aino-
astans sentähden, että Jumala, jota hänen ylit-sen kaikkia rakastaa tuli, niin tahdoi. 23 Se
armosta rikas Isä waadei täsä päälletarkoituxe-
sa heilda sangen huokian kuuliaisuden merkin:
nimittäin, yhden ainoan puun hedelmästä ej hei-
dän pitänyt syömänj; sitä wastan monda sataa
puuta, joiden hedelmät olit aiwan ihanat, jä-.
tettin heille wapaxi nautitsemisexi. 24 Se puu
kutsuttin ja pahan tiedon puuxi: 25
sillä ennen kuin he siitä söit, tunsit he ainoas-
tans itsens hywäxi, mutta siitä syötyäns, tulit
he kohta hawaitsemaan, että heidän ennen wia-

A 4 toin

20. ttliugä kautta he tulit wiattomutton» paitsi j»
niin turmelluit!

21. lNings tähden lumala koetteli ensimmäisten ih«
mielen kuuliaisuttu!

22. tNillä ihmisen siis piti osottaman rakkaudens?
23. waadeiko Jumala suurta kuuliaisuden merkkiä!
24. Ruinga kieltty puu kutsuttin Z
25. Mingä tähden se niin kutsuttin!

ncttsmudcxi. Jos me siis seurame mitä jumalatta-
mia ja meidän omia pahoja himojamme, niin me
Mm lyhyen ilon tähden, sen kautta pääsemme wc-
dämme wiheljäispdcn. 3 Mus. K. 18:
5. Ezek. 20: 11. Scmal. 8: 35. Sentähden,
rakas lapsi, «varjele sinun wiattomudcs.
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8

fydämMns oli turmeltu. 26 Tästä puus-
ta sanoi Jumala, Mä sys: sillä jona päimänä
sinä siitä syöt, pitä sinun kuolemalla kuoleman j.
Kuinga 27 kewiä oi-s Adamille ja Ewalle ollut,
pitä itsiäns siitä p:>sj; mutta he annoit kuitcn-
Zin 28 PnMcli j, joka 29Kärmen kuwasaj heil-
le ilmestyi, mielellä itsiäns, niin että he söitsen puun hedelmästä. 30 Se kamala Kanne sa-
noi Vaimolle: ej sumgan pidä teidän kuolemal-
la kuoleman, waan jos te syötte tästä puusta,
niin aukenewat teidän silmänne ja te tulette mm,
korleixi, wapaixi, woimallisixi, wiifaixi ja onnelli-
sixi, kuin Itse Jumala on f. Mitäs Ewa nyt
teki? 31 Ensimmäldä esteli hän itsiäns, ja feu-
rais HZnen hywää ymmärrystänS taitawasti;
mutta ej kuitengan kauwan wi.ipyliyt ennen ku-
in HZn salin silmäins pyynnölle mallan. Jota
enämmin hän sitä puuta katseli, sitä makiam-
maxi tulit sen hedelmät hänen mielestäns; sen-
tähden otti hän wihdoin -siitä, ja söi. b) 32
Ewa muwi myös samasta hedelmästä miehellens
Adamille s; ja 33 että hän rakasti enämmän
woimoans kuin Jumalala, niin hän myös söi
siitä. 34 Tämän kautta kadotit he Jumalan

ku<?
»s. RtliliZK kuusl!» kieido tästä puusta?
»?. Gliko kewia totella?
»8. R,ennengH ihmiset annoit roietellH itsiäny syömään?
2<)> Ruing a'perkele heille ilmestyi!
z?. Nlits HHn walmolle sanoi?
zl. Mitäs iLwa nyt/eki?
Z2. Annotko lLwa miehellens Adamille?
z>z. lNinqs tähden Adam soi?
Z4. tNitä ihmiset kiellon ylitsekäymisellä kadotit f
-l) lollcs tahdo yUytttypi tulla pahutchcn, ah! wälds

abkerasti waarallisia kan§ak<?ymisis, ja stnkattaisi«
ihmistä ja «fioita, jotka owat Vllpttäwaistt.
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kuwan s ja 35 tästä hetkestä sai lihan himo wal-
lan ihmisisä l ja 36syndi tuli mailinaan. 3? He
siitit sittc lapsia heidän syndifen kuwans kaldai-
sini, ja 38 kaikkein ihmisten sydän on Uyt pa-
ha hamaasta nuorudesta I,: Niin 39 ihmiset luo-
tvuit rakkaudellans heidän armollisesta Luojas-
tcms ja langeisit. 40 Mutta koska päiwä wile-
xi tuli, kuulit he Herran äänen huutaman: A-
dam ku-sas olet. 41 Hc olit molemmat ly-
mynet puiden sekan, 42 heidän pahan oman
tundons tähden, joka oli täynäns ahdistusta,
häpiätä ja pelkoa. 43 He pyysit tehdä itsiäns
syyttömjxi sen kaikkitietäwän Zumalan edesä.
44 Adam sanoi: Waimo jongas annoit minulle,
andoi minulle siitä puusta, ja minä söin j; ja
4<>Ewa, syyttäin Kärmettä, sanoi: Kärme pet-
tiMinun. 46 Mutta se wanhurskas ja pyhä
Jumala ajoi kohta nämät kiittämättömät ja tot-
telemattomat ihmiset ulos Paradisistä, ja julisti
kummallenain wielä päälliseri erinomaisen rangais-
tuxen!, nimittäin Waimolle, 47 että hänen piti
paljolla tuskalla ja kiwulla synnyttämän lapsia j,

A 5 j»

Zs. Mikä nyt sai wallnn heisckz
36. Mikn myZs tuli mailmnan?
37. lapsia ihmiset Me siitit?
ZB. Mika meidän sydckmmemme laatu nyt onZ
3y. lkikz ihmiset «,«o,»l»nsaran ens rakastaa
4°. Ruka he»le kuului paradistss huutawnn!
41. MlhingL he olit lymynet?
42. Minqs tähden he olit lymysä?
4Z. Mitä he nyt pyysit tehdä?
44. Milla se langenut Adam r«ki itsitzis puhdistaa?
45> Xuingn l«w« tahdoi itsiänä syyttömsxi tehdg?46. Mutta mits teki Jumalat
47. Mits Hsll «»aimolle rangaiLtuxexi mäsräio?
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j« Miehelle, 48 että hänen piti surulla elätti
män itsiäns maasta, syömän otsanS hicsä hänen
leipäns, jawihdoin kuuleman ja maaxi jällens tu-
leman. 49 Siitä ajasta asti owat ihmiset ra-
sitetut ollet kaikkinaisella sekä ruumillisella että
hengellisellä wiheljäisydellä. 50 Ehkä nyt ihmi-
set heidän sydämmelläns peräti luowuit Juma-
lasta, niin ej kuitengan Jumala heitä peräti hyl>
jänyt, waan Hän tahdoi wielä pelastaa heitH
siitä surkiasta'tilasta johonga he joutunet olit.
51 Sentähden lupais Hän laille waimon Sie-
menen , Vapahtajan lesuren Kristuxen, joka
on se ainoa Neitsyestä syndynyt, ilman miehen
«wuta j. Tämän lumalalda säätyn Lunasta-
jan, 52 viti rikki polkeman KHrmen pään, ja sär-
kemän Perkelen mallan, 53 ette" tämä wiholli-

> nen, mahdais syöstä ihmisitä ijankaikkiseen wai-
maan, jos he ainoastans uskollisesti turwawat
itsiäns heidän Lunastajacms. c) 54 Wihdoin
teki Jumala Adamille ja Ewalle nahoista ha-
met, 55 ulkonaisen häwyn peittexi ja ruumin
werhoxi, wastan, jonga jäl-

len

48. Mitä miehelle?
49. Ruingy tästä njast« on ollut
sa. Mutta hyljäikZ lumnln ihmistä peräti? v

51. MitH Hän siis heille lupais Z
52. Mitä N)«»mon Siemenen piti tekemän?
SZ. Mitä w«rten Hän niin oli teken?H?
54. Mistä lumnltt ihmWle w«atteit» teki!

Mitä warten he snit rvnnttcitK?

e) lesus on Hänen ansiollans meillen jällens toimitta-
nut Jumalan armon, ja niinkuin Mi Provhcta ovet-
ta Hän meitä kmnga meidän vita pylMs. kuuliai»-
sudella armo» osallisudvs» Pysymän.
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3
4
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6

ken 56 heidän täydyi surulla tähtää ulos Pa-
radisistH. <^)

i. Mistä heidän lHfdft «vihdoin lä.htcH?
<i) Jumala pitä isälliscn murheen kaikista meidän tti"»

peistämme.

4. Habelista ja Kaiuista.
i< R. 4» 2»uku.

Adamia i ensimmäisen pojan nimi oli Räin,
ja toisen nimi oli Habe!. 3Se edellinenMfeis

Pcldomicheri ja toinen Lamburiri. 3 Molemmat
uhraisit Herralle Kiitosuhrin; <,) Kain lahjoja
maan hedelmistä, mutta Habel laumans esikoi-
sista j. Koska H)t Jumala selwäin merkkein kaut-
ta ilmoitti, että Hän leppyisesti katsoi 4 Hadelin
ja hänen uhrins puolehen 5 hänen sydämmens
nöyryden tähdenj t>) Ebr. 11: 4., niin 6 Kain
«ihastui sangen kowin, ja kadehti sitä niin suu-
resti, ,<M hän kohta sen jälken karkais Abelin

pääl-
Kysymyxet.

Mikä oli Adamin poikain nimi?
Mix» miebixi pojat tulit?
Mits kombikin Herralle uhrais?
Rummanqa puoleen Jumala leppyisesti katsoi!
Minqä tähden Abelin puolen?
Mitä Hain n/t -otti lehdHfcns)

«) Mä koskcm unhohda, pyhillä halssilla, r«kouxilla, jH
Jumalan kunniari toimitetuilla töillä, cdcskandc»
Herralle Kiitosuhria; mutta se pitä tapahtuman wil-
ptttömästä sydämmestä meidän ainoan yllmmäism
Pappimme lesuxcn kautta. Rom. 12: 1,2. Eph. 5;
2. 1 Pet. 2:5, y. Ebr. ,z: is.

b) Kaikki meidän Jumalan palwclluxcmme on turha»
j» Jumalan edesä kclwowm,, joö tj Meidän sielum-
me ole hänelle pyhitetty.



12

päälle ja tappo, HHnen, heidän kedolla sllcsanZ.
,) 7 Se wanhurskas Jumala ej sallinut nuir-
hajan kohta kuolla, waan pyysi kaikella pMmie-
lisydM pe°lastaa hänen köyhää siclucms. 8 Hän
tygöpuhutteli händä sentähden, ja
dä: Kusa on Habel sinun weljes>? Mutta sen
siaan että 9 tämän niskurin olis pitänyt katu-
muxella tunnustaman' ja andexi «noman hänen
fauhian syndinss,, annoi hän Helalle tämän
röyhkiän wastanxen: io En minä tiedä; olengo
minä weljeni wattia? ll Sen jälken nyh-
käis Jumala, joka on kaikkeen Duomari, hä-
nen sanoden: mitäs tehnyt olet?
»veljes meren ääni huuta minun tygöni maasta.
72 Ia nyt kirottu ole sinä maan päättä. Koskas
maata wiljelet, niin ej pidä sen sinulle wäkenS
tmdaman, kulkian ja pakenewaisen pitä sinun ole-
man maan päällä. 13 Kain peljästyi siitä niin
komin, että hän epäilyrellä huusi: minun ran-
gaistuani on suurembi, kuin että se on kannat-

taa
7. R!!OMtiko Jumala kohta t3mHn murbaian?
8. Mitä Herva siis hänelle teki ja häneldK kysyi?
?. Mitä Rainin nyt olis tullut tehdä?
iv. Mutta kuinga vöybkiä?ti hän Herraa wanlais?
11. Isiko Rajlii» «ma tnndo nvbkäisemlttHZ
12. Ruinga Herra HHndH kiroio?
Iz. Mitä niin kow« puhe waikultzl

,«) Ci pidä meidän hurskaita wihaman ja kadehtiman,
wan pikemmin itsiäm heistä plbsrakcndaman, heitäscuraman ja heidän tawsillens meitäm wisusti to-
tuttaman.

i»h Ah! Oppikat Kainln eflkuwasta, kuinaa häijyt me
luonnLstammc olemme! Joka ej ajallons Pyhän Hen-
gen awun knutta himojani hillitse, muuttn wihde»
GMnaxi.



tapaj. e) Sitten koska hän kauwäy leOottsmu-
desa oli pakcnewaistna kulkenut. yt»bäri, yhdes,
ta paikasta toiseen, rakensi hän turwarens 14
.yhden kaupungin. 15 Sen hän kutsui Hanok j;
ja 16 se on kaikista kaupungeista ensimmäinen.
1? Hänen jälkentulewaisenA olit kaikki Juma-
lattomat!, jakutsutaan RaamatusH 13 Ihmis,
ten 2.apsixr. 15 Mutta Habelin siaan siunais
Jumala Adamille hurskan pojan, jonga hän kut-
sui Scth>, ja hänen jälkcntulewaisenskutsutaan
Ragmatusa 20 Jumalan Aapsixr ja Palmeli-
vixi. 21 Merkillisimmät näiden stasa owat He-
not ja Me-chusalglo. 22 Henok weetti niin mo-
nen jumalattoman keskellä yhtä jumalista elä-
mäkertaa; ftntähden otti Jumala hänen pois elä-
waldä taiwaseen /) Edr. 11: 5. 23 Mcthusa-l<:h eli 969 ajaswjan wqnhari. Psalm. 90: io.
39: 5. ja on kaikista ihmisten lapsista ijällisin.
MitH Räin wihdoin tlxrwaxens rakensi?

15. Ruinga l Ka kutsui ftn raketun kaupungin!'
16. <Dngo ensimmäinen kaupuugi?
17. NNngäkaltaiset Raini, jMentulewnisrt oljtk
18. tNixi Raamattu ne kutsuu?
19. Runga poj«n 2li>am 2lbeli« siaan?
211. Ruinga Sethin sukukunda Haamatusa kutsutaan?
21. Rutka Vethiu owat merkittifimnist?
Z2. tNitH siia on merkittHwZZ

tNitH me N?cthus..laLla ti.damme?
Rasitettu oma tundo on hclwctti jo maan päällä,

s) y kumga onnellisia: ihmiW pelko mei-
tä laatta.

5. Wedenpaisllmuxcsta.
I. Mos. N. b - - - 9. L.uku.

Koska Dniset 1300 ajastajan
. li-

13
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lisHnyit ja enänlt, niin sai myös i jumalalto-
musj mallan, wiclä Sethingin jälfcntulewais-
ten seasa. 2 Se kaSwoi wihdoin niin suureri, et-
tä se ikänäns kuin wäsytti Jumalan pitkämieli-
syden. 3 Ei minun Htngeni'sanoi Hän, pidä
nijn turhaan nuhteleman ihmisiä synnin tähden.
4 He owat lihallisisa himoisa peräti upotetut.
5 Minä tahdon hukutta heitä maan pääldä). a)
Mutta 6 se laupias Jumala ej tahdo ihmisen kuo-
leinata, waan paljo enämmin että syndinen tään-
dä itsens rakkaudellans Hänen puoleens, janijn-
muodoin elää,'; ftntähden annoi Hän heille wie-
lä 7 sgta ja ksxikymmtnda ajastaikaa parannuxen
ajaxij. Mutta 3ej he käyttänet sitä aikaa hei-
dän paramnixexens, waan söit)a joit, nait ja huo-
lit syndisesti ja ylönannetustij; b) scntähden 9
ej tainet he sitä langetettua duomiota pidtmmäl-
dä wälttä. io Noak ainoastans löysi armon
Herran edesä: sillä hän oli hurskas ja waka

mies.
Kysymyxet.

~ Mikä oli wallan saanut ihmisien seastt l)«e> niatls
mc n luomisesta!

2. Ruinga fuurexi jumalattomus oli kaswanut?
lNitH Jumala siis sanoi I<sestans?

4. tNita Hän sanoi ihmisistä?
5. Mingä Tuomion Hän heille langetti?
6. Tahtoko lumala ihmisten kuolemataf
7. R.uinga pilkäa parannus ajan Hän siis heille sallciT
8. Ruinga he tämän asan kH/tit?
y. Taisitkö he wälttä sitä langetettua Tuomiota?
,c>. Ruka ainoastans töysi armon?

«) Jumala kostaa wihdoin kaiken pahuden, ja spndis-
ten suun paljous cj sitä estä.

i») Syndiscllc suodan parannusta tehdä, ja
humala kehoitt» handä siihen, hMäin töidensä kallt,
»a Nom. 2: 4. -.

14
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mies. Tätä hurskasta miestä ej tahtonut Ju-
mala bukutta ynnä jumalattomain kantzaj. c)
Hän käski siis hänen tekemään ii suuren Alu-
ren eli Arkin: Zoo kyynärätä pitkän, 50 kyy,
närätä lewiän ja 30 kyynarätä korkian. 12 Tä-
män Arkin sisälle meni Noak hänen emändäns,
kolmen poikans ja heidän emändäins kanZa: 13
ylipään kahdcxan henge. i4Edellans oli hän
sinne saattanut kcirittain, koiraxen ja naaraxen,
kaikista eläimistä maan päällä, ulottuwaisen ela-
tuxcn kantza, heidän ylöspitämisexens. 15 Her-
ra sulki Itse heidän jälkeens > ja 16 kohta rupeis
satamaan 1? neljäkymmendä yötä ja neljärym-
mendä päiwää järjestänsj, josta wesi paisui niin
kowin, että lg st seisoi wiisitoistakymmendä kyy-
närätä korkialla, sunrimbain wuorten päällä.
19 Koko maa oli merenä, joka nieli kaikki, joil-
la elämä hengi oli!,, ja 20 kaikki luomisen työt
näwyit sortuman ja häwiäwän jäMs, ensim-

mäi-

li. MitH lumnla käski Noan tekemasn?
»2. Rutka menit Arkiin?
iz. Ruinga monö« heitä vlipsan Arkisa olit
14. Mitä r?oak edellans Arkkiin saatti?
1,. R,uka sulki iälkeeno?
16. Mitä fitte kohta tapahtui?
17. Rumga kaurnnn satoi?
18. Ruinga korkialla wesi seisoi?
19. Minn siis koko maa oli?
20. Ruinga luomisen teiden kanssa

c) Riipu sinä rakkahasa lumalafas lujasti kiini, waik-ka koko mailma Hänestä lnowuis. loh. 6: 66 -«-

70. Jos. 24: 15,
«y Herra pelastaa Hämn uskollrsct lapsens tuskan ai-

kana. Esa. 57: 1.2. Wis. K. 3: ?< 4: i- Math.
24: 22. -^
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Maisten alku-tilahanss. KuitenglN/koska 21 me-
det olit seisonet waldiasna maan päällä sata ja
wiisikymmendä päiwääj, muisti Jumala 22 ar-
mosaNoata e), ja annoi wähetä ja juos-
ta pois, 23 toimittain yhtä haawa yiin, että
Arkki jäi seisontaan Araratin wuorelle.' 24 Noak
halais tietäxens, jos alaisemmatkin paikat olit
kuiwannet. 25 Hän lähetti sijs yhden karmn
ja kolme kyhkyistä toimn toisens jälken koette,
lemaan, jos wcdet olisit juosnet pois maan pääl-
dä. 26 Karne ja st ensimmäinen kyhkyinen palai-
sit tyhjänä hänen tygönss, ja 27 toinen kyhkyi-
nen toi suusans Öljypuun lehden, jonga hän
murtanut oli s; mutta 28 kolmas kyhkyisistä .ej
enä palainutkan. 29 Sentähdcn awais Noas
Arkin katon ja näki että maa oli kuiweundumit.
3O Silloin sanoi Jumala Noalle: lähde Arkis-
ta, sinä ja sinun emändäs, ja sinun poikas, ja
poikas emännät sinun kanstas: olkat hedelmälli-
set ja lisändykät maan päUäl. Mutta 31 niin
pian kuin Noak oli astunut jalkans maan pääl-
le, rakensi hän Herralle Altarin, ja uhrais us-

kosa
21. Ru,'nga kauwan weö<t olii waldiasna maanpäällä?
22. R>tä Jumala siiloin muisti?
Hz. Mihingä Hän toimitti Arkin seisomaan?
24. Mitä Noak halais lietärens?
25. R,uinga l«n siis teki?
26. Ruingn karne ,a ensimmäinen kyhknnett Palaisit?
H?. Mitä toin n toi suusans!
HZ. iLikd se kolmas palainutkan?
Hy. Mitä Noak siis teki ja »tse näki?
z<?. Mitä I«mal« silloin sanoi NocM? , >
Zi. Mitä Noak Arkista päästyänsä ensimmäiseni tckit

«j> Hcrra muista hurskaita hpwäri. Mal. 3: 16. l.
Wos. K. 2). Neh. 5: is. 15: »s. ' ,



kosa kiitosuhrin. 32 TamH kelpais Herralle niin
hywin, tttä Hän siunais Moan ja hänen kulme
poikansa, ja teki liiton heidän kanZanS, 33 et-
tei edespäin ikänäns pitänyt Yhteistä Vedenpai-
sumusta tuleman maan päälle, aftttain 34 We-
si-raarenl tämän lupauxcn wcchwaxi mcrkixi.

Z2. Ruinga Noan uhri Herralle kelpaisZ
zz. liiton Herra teki Nonn kansia?
Z4< Mitä Herra pani liiton merkixi?

6. Babclin Tornin Rakennuxcsta.
1. Mos. R. 11. 2.uku.

1 Badelin. tornin rakennuxeen asti asuit ihmi-
set yhdcsäj. Mutta että 2 he pettäisit, wicla
enetesäns, tulewans hajoitetuxi ja lewitetyxi kaik-
kiin maihin j, niin he, 3 sitä eStäxenS, päätit ra-
kenda suuren kaupungin ja siihen yhden suuren
tornin, joka ulottuis taiwastcn, olis heidän asu-
misens keskus, ja pidäis heitä koosa. 4 Multa
lumala tahdoi, että koko maan piirin piti wä-
hittäin tuleman asuturil; sentätzden teki Hän hei-dän! aitomisens turhaxi 5 rielden sekoittamisel-la, niin ettei yri ymmärtänyt toista. 6 Silloin
olit he waaditut erkanemaan toinen toiscstans,

B . ja

Kysymyret.
l. Ruinga kauwan ihmiset asuit yhöesä wetzenpaisut

muxen jHlken? <^

». NtitH he enetesHns pelkHifit tapahtuman Z
g. Ruinaa he hajomiotans estHä tahdoit?
4. Mutt» mitH tahdoi Jumal»?,
5. R,uing» Hän sija heidHn aikomisens turha teki l
<. MlbingH killua sikojtus hejts wnadejZ,

I?



ja yajomaan kaikkiin maihin s. 7 täs-
tä kielden sekoituxcsta kutjuttin sen kaupungin ni-
mi Badel.

7. MingH nimen kaupungi sitte, sln?
(*) Jumalan

ti myös niistä moninaisista lahjoista, taipumurls,
ta, kielistä ja vrityristä ihmisten lasten seasa, j»
niistä erinomaisista tawaroista ja eduista, jotka ku-
lakin maan paikasa tawataan. Aika-kirjat jamai,
dm Kirjoituxct täitä todistamat pldakMisesti.

7. Uskollisesta ja hurskaasta Abrahamista.
1 Mos. R. 12.13. 14. L.uru.

Ne niinmuodoin hajonet sukuklmnat, elit we-
dcnpaisumuxen jalken 1 taas heidän syndisisä hi-
moisans, murhetoina oikiasta Jumalan palwel-
luxesta ja hywästä elämäkerrasta. Rom. 1:18
--,32. 2 He luowmt siitä totisesta Jumalas-
ta ja wailvuit kauhistawaiseen Epäjumalan pal-
welluxeen. Esa. 44: 12. s.j Mutta 3 se ar-
mollinen Jumala ylöspiti kuitengiN näiden pahan-
elkisten keskellä muutamat wanhurskat I, joiden

. seasa oli 4 Abraham, 2.0t, Job, MeMse-
dek j, ilman monda muuta, a) 5 Abraham asui
Haranisa hänen tykönä j, jvka palwe-

li-
Kysymyxet.

1. Auinga ihmiset elit wedenpaisumujren jällen!
2. N?i' ingä sfndiin he nyt rvniwuit?
). Niitä lumnl» kuitengin ylöspiti heidän keskelläns)
4» Rutfa näiden roanhurskabten sessa olit)

5. lNisH Abraham nsiiiZ
e) Jumalaylöspitä sen oikian ja totisen Jumalan pal-

welluxm, pahimbinakin aikoina. Icr. 23: z. Mif.
2: 12.13. Zcph. 3: 12. Teg. R. 15: 17. R»m.
11: 4. 5^
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li 6 Epäjumalita. ? Ettei hänen pitänyt ryhty-
män samaan syndiin, mutta marjeleman ja ulos-
lewittämän sitä oikiataJumalan palwelluxen muo-
toa ja uskoa, sen Paradisisä luwatun M?Aa-
xen eli mailman Wapahtajan päälle, niin kaski
Jumala händä lähtemään sugustans ja Isäns
huonesta, 8 Kanaan maalle. 9. Abraham oli
kohta kuuliainen Jumalalle, ja ylönannoi hänen
Isäns kodon ja häneldä tuiwotun perinnön!, b)
Tämä mieluinen kuuliaisus kelpais Jumalalle niin
hywin, että Hän lupais iO sen siunatun Kanaan
maan hänen jalkcntulewaisillens kerran omaxi pe-
rinnöxi, ja että Metziaxen hänen siemtneötäns
piti tuleman.l c) Kohta sen jälken rakensi A-

, drayam it Herralle Altarin j Sikemisä Kanaan
maalla, 12 saarnais Herran 3timestä ja harjoitti
totista Jumalan palwellusta niiden pakanallisten
Kananerein keskellä!. Hänen hurskaudcns tuli
myös ksstttuxi: 13 Jumala siunais händä ruumil-

B 2 , lifts-
«. MitH Abrahamin Isä palweli?
7. Micä wartcn Herra käött Abraham!» lähtemsatt

maaldans j» sugulttan ?

8. ungK Abrahamin piti lHhtemsn?
9. Glido Abraham kohta kuuli inen?
lv. NlitH Jumala sentHhden luvais Abrahamille?
11. Mi H Abraham rakensi Siken.isH?
t2. N7i'H Abraham wielcl teki?
Az. NtiilH hänen hurskauden» tuli losietuxl?

ö) Ynimärtäkäm tästä kuinga »uiko on wahwa uskals
«lus niihi'., joita ja cj näkymättömistä
»lepäily Ebr. n: i. s." Ia te Jumalala rakastawai-
ftt, jotka halajattc säilyttä teidän sielunne saastutta--matoina? critkät jumalattomain seurasta. Psal. 1:
~ s. 1 Kor. 15» ?;. EPH. 5: li.

«?) Jumala kostaa uskowsislllc, heidän lapsillisen
llaifudcns.
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scsti suuretta rikkaudessa. </) 14 Samasa paik-
kakunnasa kuin hängin> asui myös luinen hurs-
kas mies, nimeldä s.ot<. Hänellä oli myös pal-
jun karjaa, 15 niin ettei maa wihdoin wetänyt
heitä yhdesä asumaan s. , Siitä tuli'riita 16 Abra-
hamin ja Lutin paimemtten wälille. 17 Abra-
ham, joka oli niin hiljainen kuin tytywäinengm
mies, puhui tästä usein Lotille, osuttain kuinga
suuret wiliityxet siitä taisi nousta, ja kuinga tar-
pcllinen sentähdcn heidän eronsa oli. 18'Hänen
myödcnandamistns oli niin suuri, että hän jät-
ti walita ja mennä kullenga puolelle japai-
kalle hän tahdoi. e) 19 Lot walitsi myös itscl-leiis parahimman, medestä wiljaisimman,ja hä-
nen paljolle tarjallens fopiwaisimman paikan, ku-
in oli lakeus Sodomcm ymbäristölla. 20 Abra-
ham oli Yhtä hywin sitten, niinkuin ennengin
hänen paras ystäwäns. 21 Se nähtin silloin,
loska Elämin Kuningas oli ottanut. Lotin fiini,
ja wienyt hänen ynnä tawaransja elatuxcns

kanssa
14. asui samasa pairrakunnasn kuin Abraham?
»s. Ruinga paljHfar,na totilla oli?
»6. roaulle riita tuli karjan laltnmcn ah-

taudeLta?
l?. Ruinga Abraham tHmHn riidan soroiltj?
»8. R,l>inga <uuri hänen mvöd.nandamistno oli?
»y. MingH paikan Lot itsellens walitss?
20. ivliko Abraham L.01,n yotHroH roirls sittenginl
21. Rooca se nähtin?

<i) «clumalisus on tarpcllincu kaikisa nsioisa, jolla on
l.sckä sspkyism cttä ttileivaism elämän lupaus. 1 Tim.
»4: 8. Se on suuri woitto olla Jumalinen ja tp-
c.t«ä onuceus. i ?im. 6:

<>) owat rauhan tcriät: sillä nceitä Jumalan
. kiitsutttamcln. Math. 5: 5."



kanssa matkaans. 22 Abraham pelasti hänen sil-
loin fcmgiudesta. 23 Tapahtui myös Mä eräl-
lä, että Salemin Kuningas Melkiscdek, Abra-
hamin palatesa hämn woitostans, meni hänen
wastans ja wirwoitti händä ja hänen urhollisia
palwclioitans leiwälläja miinalla. 24 Meikife-
dek oli totisen Jumalan Pappi!, ja 25 sen Man
Rauhan Kuningcm ja Mimäisen Papin Icsu-xen Kristuxen esimalaus Ebr. ?: 1. 26 Hän
siunais Abrahamin ,w sanoi: siunattu ole sinä
Mraham kaikkein korkeimmalle Jumalal-
le, jonga taiwas ja maa oma on.

22. Ruka Lotin silloin pelasti?
Mitä tapahtui 2!br«hamin palatesa woito2tan«f

24. NtikH Melkiseder oli?
25. esimnlaue HHn oli?
26. Ruinga Meltistder' Abrahamin'siunais?

8. Jumala lupaa Abrahamille Meinaxen
jaMden Pojan.

1 Mos. R. iz. L.uku.
1 Jumala näwyi usiasti Abrahamille j. Sen-

kaltaisesa armollisesa näwysa kehuitti ja maila-
si Hän händä kerran wahwaan hurskauteen, ja
2 sanoi hänelle: Minä olen Jumala kaiMwal-
dias, waella minun, edesäni ja ole wakaj. a)

B 3 Mo-

Kysymyxet.
» Mikä'erinomainen armo tavabtui Adral,amill<?
2. Ruinga Herra hsndH kehoitti wanhurskautecn?

») «Herra luniala on aurinko ja kiwi, Herra anda
«armon ja kunnian, ej Hän anna lwrskailda mi?
«fän bywsä puuttua. M. ?e ki!'n Herraapa,
«kastatte wihatkat pahaa, Hän kätkc ?ybä!ns sicli-t,

21
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Monesti llwais myös lumala hänelle, 3 että
hancsä ja hänen kauttans piti kaikkein Kansain
maan päässä siimatun. ja olinellisixi tuleman.
Rom. 4:11. Tällä hengellisenä siunauxella ym-
märrettin 4 mailman Wapahtaja, joka tuli Abra-
hamin siemenettä, ja jonga kautta kaikki ihmiset
taitamat heidän onnettomudestans pelasttturi ja

autuixi Eph. i:i 3. Teg. R.
3: 26. <; Aörahamilla oli kyllä jo tähän aikaan
yri poika 6 Zsmael nimcldäj, mutta 7 st ej ollut
hänen waimostans Sarasta syndynyt eikä lupau-
xen Pojlaj, ja päällisen oli hän myös 3 pilk-
kaja l, niin että. 9 Abraham wihdoin oli waadit-
tu ajamaan händä ulos buonestans>. b) Mut-'
ta 72 Jumala lupais sille hurskasse Abrahamil-
la Sarasta yhden pojanj. Sillä koska Abraham
yhden kerran istui msjans owella, näki hän 11
kolme miestä tuleman tygöns. 12 Hän juoxi

koh-
z. lNits Herr» Abrahamille lupaisi
4. NUlä tslla simittuxrlla "mmärrcttin?
5. Ml o Abrahamilla tähän «ikaqn yhtän poikaa!
6. iNit-H sen nimi «li?
?. Oliko se Sarasta fynd^n^t?
8. Minkälainen se oli?
y. tNits Abrahamin <H)?i>yi tehdH HHnen kansians?
lv. Lupainkd Sarasta posan Abrahamille?
,li. lNitH Abraham majan» owella näki!
12. Ruingc» hän waadei mfthiH <ygöns?

«jumalattomain käsistä Hän heitäpelastaa Mlmy?;
i.io. Hänen ppliäns owat armosa ja laupiudcsa,
«ja Hän katsoo walitlutanfa. Niis. K. 3; 9."

s) Pilkkajat. liäwäisiät, kiukkuifat ja armottomat ih-
miset tckewät itfcns Inmalan ja ihmisten edesä wi-
hattawixi. Psql. 54: '3. s- 5? 7, Spr, i<)', 6^

»



kohta heitä wastan, ja kumarsi itsens maahan
suurella nöyrydellä sanoden: Herra, jos minä
olen armon löytänyt Sinun edesäs, niin älä me-
ne palwelias ohitse, c) 13 Se oli Jumalan Poi-
ka, jota oän niin suurella kunnian osoturella ty-
göpuhutteli. 14 Jumalan ylöswalistuxen kaut-
ta tunsi ja eroitti hän Hänen muista Hänen
kumpaneistans!,, kuin olit 15 kaxi EngeljtHj.
Sen jälken 16 hän rawitsi näitä korkeita wie-
raitans kaikella ahkerudella. 17 Silloin sanoi Ju-
malan Poika: Tosin minä palajan sinun tygös,
liki tällä wuoden ajalla, ja katso, Saralla emän-
nälläs on poika. 13 Sen kuuli Sara majan
owella, joka oli hänen takanansa f ja 19 nauroi
itsellens: sillä hän oli jo sangen wanha s. Mut,
ta Herra solmais hänelle, ej ilman närkästystä, tä-
män hänen uöwmattomudcns 20 sanoden: Ongo
Herralle jotakin mahdotoinda s? Abraham sitä
wastan2i uskoi turwallisesti: sillä hän tiesi täy-
dellisimmällä uskallurellst ja wOcydellä, että mi-
tä Jumala lupaa, taita Hän myöskin täyttä f.
Samalla tawalla ja yhtä waywasti hän myös
22 luotti siihen lupaureen, kuin Wchiaxesta HH-

B 4 nelle
IZ. Ruka se oli jota Abraham niin noyrHgti lygöpu-

Kutt li?
14. Ruinga Abraham lumalan pojan tunsi?
if. Rutka ne toistt miebet olit?
»6. Ruinga Abraham käytti itsiäns wieraitans lvastan?
«7> Nlitä Jumalan poika silloin sgnoi Adrkb»milleZ
18. Ruuliko Sara puhen?
19. Mitä Sara siihen teki?
2Q. Ruintta Herra Saraa nuhteli?
Hi. Usroiki Abraham Herryn lupauxen?
22. Muottiko hsn m?is tNesiiaren tulemisee«f

c) Nöyrä kunnian osotus on yxi awu, joka ennomat,
t»in kaunistaa wilpittömän hurskauden. Rom. ,2: iZ.
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nelle annettu oli. 23 Camä usko luettin b<l-
nelle wanhurLkaudexis, se on, 24 syndein an-
der, saaminen ja ijankaikkinen elämä ldhjoittt-
tin hänelle, uskun kautta MelZiaxen päälle. Rom.
4: 17 - < - 22.

»z Ruinga Abrahamin uoko hänelle luettink
Ruinga se on fmmHrrcttHwHl

5. Sodoman häwityrestä.
1 Mos. R. 19. 2.ucu.

1 Sodomasa oli Lot s? ainoa hurskas, joka
pelkäis lumalata. 2 Pct. 2: B>. ") Koska hän
yhtenä ebtona 2 istui Portisa!, tulit 3 kari En-
gelitä s. ö) 4 Kohta nousi hän heitä wststan ja
suurimmalla nöyrydella waadei heitä poikkemaan
hänen huoneseens, walmistain heille siellä atter-
jan. Ebr. 13: 2>..Mutta 5 ennen kuin hele-
wätä panit, piiritit ne jumalattomat Sodoman,
asujat Lotin huoneen, ja pyysit wäkiwaNalla saa-
da ulos, hänen wieraans, tehdäxens heille heidän

pa-

Kysymyxet.,
1. Ruka «li se ainoa hurskas Sodomasal
2. Niitä L.ot teki ehtoileila?
z. Rutka silloin tulit Vodomaan?
4. Ruinga lsngeleitä wastanotti? >

s. Ntutla kuinga Sodomalaiset itsens häwHisitl
«) Jumala Hengi on woimallmen pitämään ne, jotka

Hänelle kuuliaiset owat, saastuttamattomana silloin-
gin, koska tarttuwaimn pahus ja rumat rikoxet li-
sändywst ja maan nilawat.

s) Ota waari lunmlan salaisesta kantzakapmiseitä ja
olesielcmisesta hurskastm kantza.
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?ahan himons jälken. c) 6 Lot asetti kyllä it-
. sens sitä wastan, waan se oli turha f. Sodo-

man lasten tylyys yldyi ? niin julmasti, että
he tartuit häneen kiinif; ja 8 tuskin olis hän
tvälttänyt kowan rundelemisen, ellei Engelit olis
temmanet hän.dä tygöns huoneseen, ja paiska-
nct owen kiini, ja lyönet näitä pyörtyneitä so-
keudella, niin ettei he tainet owe löytäs. <i)
Koska tämä kapina hiljeni, ilmoitit Engelit Lo-
till,', 9 että he olit lähetetyt sildä suurelda lu-
malalda, hukuttamaan tätä jumalatoindakaupun-
gia hänen wiwaseen huutawaisten syndeins täh-
den. io S?i:tähden waroitit he händä, kiirusti

i lähtemään siitä ulos kaikkein hänen omaistens
kan6a, ettei hän hukkuis siinä hirmuisesa rangais-
tunsa. Ilmcs. K. 18: 4<< Mutta koska hän
Aamuruskon ylöskäydesä wielä wiipyi, ii ilman
epäilemätä siinä mielesä, että saatta ulos kanffans
jotakin enemmin tawaroistansj, niin 12Engelit
tartuit hänen kätecns, hänen emändäns, et-
tä myös hänen kahden tyttärenS käteeni; Ia kos-
ka he johdatit heitä ulos, sanoi yri Engeleistä
(se cli Jumalan Poika) hänelle: 13 riennä, pe-
lasta sinun siclus ja älä katsahda takas, ja älä

V 5 myös
6. Mitä Lot teki t<tsH ahdistuxesa?
7. Rmngll Sodomalaisten yld)?i Lotia u?as?an?
8. Mits olis taitut tapahtua ilman Engeleiten «pual
9. Mitck Nngelit sitte totille ilmoitit!
l«. Ntita he siis «varoitit händH tkemsHn?
li. N?inqa tehden Lot wielH «viipyi!
,2. Mitä lLngelit.Moil» ttit?
lz.MitHlumalanpoik» sanoi ,oht>attaisansLotia ?

e) Ihminen ilman Jumalan pclwoja on luondokappss^
dm kaltainen.

ch Monet pahat aiwoitlixet tulttoat Jumalansomuxm kautta estttpxi ja tphjäxi tchdpri.
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myös seisahda koko tälle lakeudelle s. e) Enge-
lit olisit, myös suonet, että hän olis turwannt
wuorelle, mutta hänen hartan rukourens päälle
salleit he, hänen paeta 14 siihen wHhäiseen Zoa-
rin.kaupungiinl,, jonga 15 Zumalu säästi kukis-
tamata, tämän ainoan hursran tahdin>. Sil-
loin sanoi Engeli wielä kerran: i 5 riennä, pelas-
ta sinuas, sillä en minä taida tehdä mitän, sii-
hen asti ettäs sinne sisälle tulet s. /) Lot oli kuu-
liainen ja tuli Zoarin sisälle, 17 koska aurinko
oli Musnut maan päällef. Ia 18 silloin andoi
Herra, se tulema mailman Duomari, sataa So-
doman ja Gomorran päälle tulikiwe ja tulda tai-
waasta, jakukisti nämät kaupungit ja kaiken sen
lakeuden, niinmyös kaupungein asuwaiset ja tas-
won. 19 Lähikylät, nimittäin Ma ma ja
ja mitä niiden ymbäristöllä oli, tulit myös sil-
loin maan järistyjen kautta häwitetyn.Z) 20 Se
sn kaileti merkithäwä, että koska Lotin waimo,
wastoin Engelin selkM kieldoa, paetesans kään-

si
»4, RuKunga lLnclelil sallcit Lotin pacta!
lf. MitH Zoari siits hyöt>'i cttH Lot sinne pakeni?
li6. Ruinaa <Lnqeli taas armiasti kehoitli Loti» Zoa«

riin riendHmsHnZ
l?. Roska Lot tuli Zoariin?
18. Mitä silloin tapahtui Soimalle ja Gsnwrrallez

Ruinqa kckwi lsbikMin kansta?
20. tNitä Lotin waimosta on lnerkittäwH?

e) Meidän tule luopuakaikkein rakkahimmiitakin maal-
lisista kappaleista, niin pian kuin ne estäwät mei-
tä osallisudcsta jayhteydestä Jumalan kontza, Math.
5:. 2°). Koli. 3: 5.

S humala osotta jällcns niille kunnM,, jVtka Hänen
tMkaittNs keskellä, Hända kunnioitscwat.
Täsä on fcn suuren duomion esimalaus, joka koks

yiailinan ylitse tuleman pitä.
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si 'tsens takaisin, niin tuli hän siinä passasa pih-
katta kokouans waletufi ja muuttui suolapatfaxi.

10. Isakin Uhramisesta.
I Mos. R. 21.22. L.ukv.

I Abraham näki uskons toiwotun hedelmän
koska hän sadan ajastaikainen olif: sillä Sara,
yhdexänkhmmenen wanha, synnytti silloin hänel-
le 2 pojan Isakin s. 3 Tämä loimotettu Juma-
lan totuden ja hywyden pantti, tuli hänen ihas-
tuneilda wanhemmildans suurimmalla huolenpi-
dolla holhotuxi ja ylöskaswntttuxis; Mutta kot-
ka heidän ilons oli ylimmälläns, tuli heidän us-
kons ja jumalisudrns kowimmasti koetellun'. I-
sak oli hänen kukoistawaisesa nuorudens ijäsä,
hänen rakasten wanhimbains ilo ja toiwo, kos-
ka 4 Abraham sai lumalalda käskyn, että omal-
la kädellänS tappa sen pojan, jollen kuitcngin
lupauret monin kerroin olit annetut, että mail-
man MeZiaxen piti hänen sugustans syndymäns..
Sillä 5 niin sanoi Herra: Ota nyt Isak sinun
ainoa poikas, jotas rakastat, ja mene Monan
maalle, jc, uhra händä siellä minulle polttouhri-
xi, yhdellä niistä Wuorista, jonga minä sinulle-sanoma olen. 6 Abraham oli uskosa Jumalala
le kuuliainen Ebr. 11: 17 - 19. ilman este-

le«
Kysymyxet. -

MitH Abraham nHdi kuin HHn iso sssastaikginen ol<!>Rennengs Sara silloin synnytti dcknclle!
Ruing» Isak luli ylöekaLwatetuxi?
MillH tawall» Herra koetteli Abrah«mjt» «skoy^

kuului siie käsky IsakistaZ
WilH Abraham nyl «ekil
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lemätä, «) niinkuin kaikkein uskowaisten Isä ja
Esikuwa Rom. 4: 11. s. 7 Kohta toisena aa-
muna warhain walmisti hän itsens matkaan, ja
kolmandena päiwänä näki hän sen paikan tal-m-
-bana, josta Jumala hänelle sanonut oli.. Sii-
hen jätti hän palwelians aasin tygö, ettei hei-
dän pitänyt esirukourillcms estämän händä ai-
woitusa kuuliaisudesans, ja astui Isakin kantza
yrinäns ylös 8 Polttouhrin halwot
sälytti hän poikansa selkän >, wacm 9 itse hän
otti tulen ja weitsen kätehensä. b) io Heidän
ynnä käydesäns sanoi Isak, hänen wiattomasa
yxinkertaisudesänsa: Minun Isäni, täsä on tu-
li ja halwot; mutta kusa on Lammas polttouh-
rixi>? Abraham wastais: il Poikani, liimala on
Hänellens edeskatsowa Lqmbaan pokktouhrin. e)
12 Ia kuin he tulit sille paikalle, teki Abraham
siihen Altarin, pani halwot, sido, poikans Isa-

kin,
7. Ruinna HK« osotti ruuliaisudens?
8. MitH Abraham saatti, poiransa selMn?
y. INitH Abraham itse kann^i?
IQ. iNitH Isak IMlcno heidH-, lHydesäl!» sanoi?
11. Ruinga IsH händH roastais?
12. lNitä Abraham teki uhraus-Paikalla?

n) Täydellinen jä mieluinen kuuliaisus on uskon wah<
win merkki ja todistus. Math. 19: 20. - - - 29. ,

Joy. 2: z. lak. 2: 21.

b) Kowisa tapaurisa ja asioifa, joihin me joudumme,
on paras, että mc teemme, mitä me olemme welka-

. päät, ja jätämme uloskapmiscn Jumalan Edcskat-
somisen ale biliaisudella. 1 Pet. 1: 6-, y: Luk.
K. 9: 62. Math. 24: iz. Mik. 7: 7. Ml, 3?: 5.
1 Pet. 4. l?.

?) ?sas on kuuliaisen lapsen ja taitawan nuorukaism
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kin, jokahiljaisesti nöyrytti itsens Jumalan tah-
do» ale, asetti hänen Altarille halwoin päälle,
ujcusi kätcns ja siwclsi weitsen teurastaicens tä-
tä hänen ainoata puikansj. </) Mutta silloin
huusi Herran Engeti hänelle taiwahasta: 13
M satuta kättäs poikaan, älä myös hänelle mi-
tän tee: sillä nyt minä tiedän, että sinä pMtlit-
malata, koskes ole säästänyt ainokaista poikaas
minun tähtenij.e) Niin Abraham nosti silmäns,
ja 14 akkäis Oinan takanans sarwista sekalidu-
nen tihjään pesastohon. 15 Sen otti Abraham
ja uhrais polttouhrixi poikans cdcstä. Tä-
mä wcrratoinkuuliaisus kelpais niin suuresti Her-
ralle, että Hän wielä toistamiseen siunais hän-
dä, malalla wahwistain, että Hänm Sieme-
nosäns piti kaikkeiw Ransain maan pcklillti
siunatuxi tuleman. /)

lz. mitH Enqeli taiwahasta hu<si?
14. Mitä Abraham äkkHis?
ls. MitH Abraham teki Gina» kansia?

Abrahamin kuuliaisus Herjalle k lpais?

</) «.Niin on mycs Jumala mailmaa rakastanut, että
«.Hän andoi Hänen ainoan Poikais, että jokainen
..kuin uskooHänen päälleni, ci pid. hukkuman, mut-
..ta ijaxraikkiscn elämän saama». loh. z: 16."

<?) «.Jumala on uskollinen, jvka cisalli teitä kiusata
..ylitft teidän woiiuaanne, waanHän tcke kiusauxm
..päälle lopun, että te sM woistta kärsiä, l Kor.
..io: iz." 1 Sam. 2,3: 56 - 2,^.

/) ?otincn uskowaisten wirwoitus, on kofonans perus-
tettu sm, Isarm kautta cdcsmantun pääl-
le loh. 8: 56.

li» Isa-
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n. Isakin Naimisesta.
i. Mos. R. 24. L.uru.

1 Mrahamille oli annettu se lupaus, että ma-
ilman Vapahtajan piti hänen sugustans syndy-
män. 2 Tämä lupaus oli pandu hänen poikans
Isakin päälle >, joka siitä syystä tuli kutsuturi
3 2.upaux-n peri.lisexil. Sentähdtn koska
Abraham jo oli joutunut ijällisexi, tahdoi l)än
ternast, wiclä eläisans toimitta tälle hänen aino-
clle pojallcns 4 hywän ja siwiän emännän s.
Mutta ej hän tahtonut ensingän otta hänelle pa-
kanallista waimo Kananercin tyttäristä, maan
hän tah>oi hänelle awiopuolisoxi toimellisen ih-
misen 5 omasta sugustansj. Sentähden lähetti
hän 6 wanhimman huonens-palwelian Cleasa-nn, kohtaisen seuran kantza, 7 Mesopotamiaan
Qcahorin .vaupungiin, josa hänen sukcms asui. 8Ulwpuoleln täfä kaupungin oli wesikaiwos. Kos-
ka Eleasar,ehtopuolisa tullesans kaiwon tygö, nä-
ki kaupungi, waimowäen tawan oleman, 9am-
munda welti siitä!, rukoili hän hartasti Juma-
lala, io etti hän siinä tulis tundemaan sen neit-syen , Mga Jumala oli edeskatsonut puolison

hä-KysyMMt.
1. Ntikll luftau» Abrahamille annett» «li?
2. RennengH pääl? täms lupaus oli pandu?
z. Ruinqa Isak satshd.n tuli kutsutuxi?
4. 'MitH Abrnhan ijällisexi tulduans tahdoi' Isakille

toimitta?
f. Niistä waimo Unelle piti otettaman?
6. RennengH 2lbra,am lshetti liikkeille?
7. Ruhungapctin V?nsar lKhetettin?
8. MikH oli ulkopulella Nahorin Raupunqia?

NtikH «li waimo?cten tapa ehtoisilla kaiwon luotm»;
«0. MitH iLleasav tiss luwalalda rukoili?

ZV



hänen Hcrrans pojalle s. Ennen kuin hän lak-
kais näitä syoämmesäns puhumasta tuli ii Re-
bekka, sangen ihana ja taitama neitsy, Abraha-
min weljen pojan tytärj, joka, Eleasarin ano-
murcn päälle, 12 annoi wesiastiastans hänen
Mda j, niinmyös 13 anomata tarjois itsiäns am-
mu:-damaan mettä, kaikkein hänen Kameleins juo-

. dc?<: Ia niinkuin 14 Eleasar oli juuri tämän
merkiri lumalaida pyytHnytf, niin hän nyt täs-
tä täydellisesti hamaitsi, 15 että tämä neitsy olise sama, jonga Jumala Isakille oli edcskatso-
nut>. Sentähden andoi hän neitsyelle 16 Kul-
daotfalehdcn, ja kaxi kuldaista Rannerengasta!,
niinmyös 17 kiitti Jumalala nöyrästi. 13 Re-
bekka juori kohta kotia,, ja ilmoitti omaisillcns
mitä hän saanut oli. 19 Silloin kiiruhti Ladan
hänen weljens kaupungista ulos lähteyellej, ja
wastanotti Eleasarin 20 näillä sanoilla: tule si-sälle sinä Herran siunattu, mitäs seisot ulkona j?
Niin pian kuin mies oli huoneseen tullut, ano:
hän, Abrahamin puolesta, 21 Rebekkaalsakille
awioxi. 22 Laban ja hänen nuorembi weljens Ve-

Huel "ostaisit: me näemme selkiästi, että se
asia on tullut Herralda, sentähden en me tai-

da
11. Ruka lilteasarin rukoilesa tuli taiwon tygö?
12. NNtH neits/ !Lleasa:il!e «nnoj?
iz. MilK hän anomata lLleasarille tarjois?
14. !NitH lLleasar merkiri pyytänyt oli!
15. Mitä siis iLleasar tästä hawaiM16. Mitä bän neitsyelle annoi Z
17. lNitä bän lvielH teki? ,

18. Mihin,H Hebekka kohta juofi?
ly. .Ruka tuli V.«upu»Z»eta ulos lähtehelle?
z,o. 2tui> ga Laban lvastanolti eleasarin?
21. Mitä Abrahamin puolevta anoi j
22. Mitä Lab«ll >» 2>.lb«fl siihen waslaisst?



da sinua wastcm puhua. Siinä on Rebekk-iede<
säs, ota händä ja mene, ja olkon sinun Herras,
pojan emändä, niinkuin Herra on sanonut!.
Rcbekkalda kysyi hänen äitins ja weljcns, 23 jos.
hän tahdois mennä, tämän miehen fansta j? Ia
»hän wastaiS 24 minä tahdon mennä. 25 -

He siunaisit sentahden händä/ ja laskit hänen
menemään!.. Koska he, kotia tullesans, lähäs-
tyit Abrahamin majaa, kohtaisit he onnelliftsti
26 tiellä», Isakin, joka tuli 27 kedolda rukoile-
masta >. Tuskin Rebekka kuuli Isakin tulosta
ennen kuin hän, 23 otti waatten ja peitti kas-
wons, Zdäisen maan nsuwaisten tawan jälkenf.
Mutta Isak wei hänen, rakkaudella 29 äitins
majaan/ ja otti hänen emännäxens.

2;. Mitä Rebekalda kysyttin?
24. -Xebekka vvastaie?
25.«<tNitH he nyt teit f
26. MisH Vleasar j» Rebekka kohtaisit Isakin?
27. MiatH Ift>k silloin tuli?
28. Mitä Xebekka »vt teki?
2y. R.uhunga Isak wei Hebekan?

?äsä cd«Ztuodan moninaiset welwollisudet: Ensin
z,Vanhem,nille: heidän tule pitä huolda lapsistans,
ia naitta heitä» jos he taitamat, Kristillisille Awio-
ku!u<?ancille. ?olscxi heidän tnlc otta wan»
hembains ncuwcNf ios he tahtomat siunaturi tulla.
Holmanne).'! VisaruMe: heidän pitä sndämmelliscsti
rakastaman teinen toisians. Neljänncxi palwelioil-
le: heidän pitä oleman kuuliaiset ja us-
kollistt, ja etsimän heidän ttuans niinkuin omaapa,
rastans. Viidennes r?uorude!le yhteisesti: hei-
dän pitä osott-aman uöprpdcn ja kunnian tundemat-
tomilllngin.

12. Ia-
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12. Jakobin Elämästä.
i Mos, R. 27.28. 3.uku.

"1 Koska Isak jo joudui 137 ajastajan wan<
hari, pimenit hänen silmans ja HHnen woimcms-
wähenis niin, cttä hän rupeis ymmärtäinään,
hänen loppunsa lähenewän. «) Sentähden tab-
tzoi hän prophetallisen rukouxen kautta, ikänänH
kuin 2 wuodatta jälkentulcwaisttnsa päälle, sen
erinomaisen siunauxcn, jonZa Jumala sekä Nbw-
hamille hänen Isällens, että hänelle itse
ti luwanutolij. Mutta hänellä oli 3 kaxi pm-
kaa, ja yxi ainoastans oli saapa tämän siunau-xcn. 4 Hän oliS kyttä suonut sen esikoiselleni
iLsauilel, joka oli jalo 5 Metsä- ja Peldo-Mies!;
mutta R'bekra tiesi sutkeludetta, joka ej ole kn-
tettäwä, toimitta sen 6 Jakobille j, jota hän,
hänen hiljaisudcns ja nöyrydens tähden, enäm-
lnin rakasti, ja joka jo ennen oli 7 ruskealla
Heme,Herk«lla j ostanut Esaulda hänen esi koi-
sude!>s!. b) Niin Z lumala taita Hänen mii-

C scm-
KysyMyxet.

Ruing» Isakin nHin »a woimnn kansin kHmi?
Miti Isak enne,, kuolem.»tano tahöoi tehdltL
Ruinga n,on>« lsakill« oli?
Rummallenqa H.d» ol>L suonut siunauxen?
!NikH mie» !Ls«u oli?
R/llcngä fiunaure» tsimitti?
M-illä Iniob oli ootanut dsncn eslkoisudk»?:
Mitä kaikeLta Nllhdsnt

«) »Herra opeta minua ajattelemaan minun lop»!.m-
--»ni, ja mikä nntta minun elämälläni on,
«cttä minä erkanen tääldä. s:atso, miium. päiwäni
««omat kämmenen lcweys tykönäs, ja nN.'!un elämäni
»niinkuin ci mitan sinun edesäs -? Psai. zy: 5.6."

b) »Katso, Hänen pMms scasa ci ole yhiän nuhdctc-n.
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saudesans, käyttä ihmisten erhetyxetkin, hurskas,
ten lastens hywäxi ja
nauxen sillä muoto, että hän, Äitins neuwon jäl-
len, kannoi Isällens, joka sokiana makais wuo-
tehella, yhden himoruan/ niinmyös leipää ja wii-

tnnen kuin Esau, joka oli mennyt kedolle
pyytämään metsänotusta Zsällens himoruaxi, jou-
dui sen kantza. Syötyäns ja siunoisse hurskas Patriarkka Jakobin, »o Mctzi-
axen päälle, Ebr. 11.20. ja lupais här.en jäl-
kentulewaisillens Kanaan maan, niinmyös toti-
sille Israelitereille taiwallisen perinnön osalllsu-
den, joka annetan kaikille lesupen kantzaperilli-
sille. Psalm no: 3. Gal. 6: 16 >. Silloin st
kahdesti poljettu Esau 11 wemnoi sydämmesans,
että tappa Jakobin, hänen »veljensä >. Sentäh,
den pakeni Jakob 12 Mesopotamiaan, enons 2.a-
--banin tygö, joka oli Haranisas. Mutta ennen
kuin hän läri, uudisti Isä 13 sen siunauren,
jonga hän jo hänelle andanut oli. 14 Jakobilla
oli 45a penikulmaa matkustettawata j, ja 15
hän oli aiwcm yxinäns!. Ei siis ollut ihme, et-
tä ib hänen sydämmens oli sangen raskas liik-

keil-
y. MillK tawall» lakob sai Isans siunauxen f
lv. R,uinga Isak fiis siunnin Jakobin?
li. NtitZsts lösau nyt sfdHmmesHns wannoil
12. MihingH siis Jakob pakeni!
lZ< Nlits IsH uudesti ennen kuin Jakob iHxi?
14. Ruingn monda penikulmaa hctnellH oli m«ttuelel«

tawat« ?

ls. Gliko Jakobilla kumpnnita?
16. hänen sydHmmene oli läbteisHnsHl

«da, ja tniwat li olc puhtaat Hänen «desHni. Job.
.1,5: tf." 4: '?. »L.
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keille lähteisäns>. Mutta 17 hän uskalsi Ju-
malaan ja rohkaisi itsens. c) 13 Auringo laski
ja y 5 joudui hänen kedolla ollejans!, niin että
19 hänen täydyi maata kedolla > ja pauna 20
kiwenpäänsaluiscxis. Mutta täsä wirwoitti Ju-
mala itse händä M lupcmrella, 21 että mail-
man Mchiaxen piti hänestä syndymän, ja koko
Abrahamin siunauren hänelle tygölangeman. 22
Hän näti unesa tikapuut seisoman maan pääl-
lä, joiden pää ulottui taiwascenj, ja 23 Juma-
lan Ei<gM käymän ylös ja alasin niitä myöden»
Ebr. 1: 14. 24 Nildrn päällä seisoi Jumalaylimmäisenä j, joka pilwestä sanoi: 25 MinH
olen Herra Abrahamin, sinun Isäs, Jumala,
ja Isakin Jumala; tämän, maan, jonga päällä
sinä makaat, annan minä sinulle ja sinun sie-
menelles- -- - Sinusa ja sinun siemenesäs (Mesti-

C 2 »la-

l?. Millt hän itliHno robkaisi?
,8. MltH tapal'i».,i lakobjn wielä kedolla ollesal
19. Nlisä hsnen maata?
20. Mitä hän pani pHäns al>nsexi Z
2,1. MitH He,7ra hänelle täsH lupais?
2H. NtitH Jakob finä yönä unesa nät»?
2;. Rutka nHwyit läyrrän tikapuita myöden?
24. Ruka seisoi tikapuiden päällä ylimmäisenä l
25. Niitä Jumala pilwestä sanoi?

c) «Kunniolts Isäs la Äitls työllä, puhella ja kärsi-
«wäispdeilä, että heidän siunaurens tulis sinun päöl-
..lcs: sillä Isän siunaus rakmda lapsille huoncei,
emutta Äitin kirous m maahan kukistaa. Sir.;:?.
,>,<?. li."

B!) Pphäin ja puhdasten ajatusten harjoitus pitä-
minen , warjele mpös ficlo» saastuttamasta itstn«häPiäilisillH unilla.



axes) pitä kaikki sukukunnat maan säällä siu-
natun (onellisixi) tuleman; ja katso, Minä olen

:, sinun kantzas ja warjelen sinua kuhunga ikänänö
joudut, ja saatan sinun jällens tälle maalle: jll-
lä en minä hylja sinua, siihenasti että minä
kaikki teen, mitä minä sinulle, puhunut olen j.
Koska Jakob tzeräis uncötans, niin 26 hän sa-
noi: Kuinga peljättäwa on tämä paikka? To-
tiststi on Herra täfä päikcsa, ja täsä on tai-
wan owi!. Sitte otti yän kiwcn, joka hänellä

, oli pään aluisena ollut, ja 27 Wmi sen pys-
tyällc muisto,patfaxi>, kutsuen sen paikan 23 Ve-
thel, ?-9 se on, Jumalan huone j, ja lupais Z«-
mcllalle kiitollisimmalla sydämmclla japybimällH
aikomistlla, 30 koko clmaikancms pitä Hänes-
tä fiini, ja luotta hänen, niinkuin armollifti,
lumalans ja Isänö päälle, paiwella Händs,
ja Epäjmualden keskellä tunnustaa Händä toti-
sella Jumalan pelwolla, pyfywäisellä hurskau-
della ja wilpittcmällä »vakuudella e).

2// N7itä Jakob sano: k?:in hän unesta hcräis?
2,7. Niitä Hän teki l'iwcn cli päänaluistns kan,ia?
28. RuinZo. hän kutsui tämän paikan? ,
2>). Mitä se on: Vethtl?
)o. Mitä Jakob kiitoMi Jumalalle lupais?

5) Muista sinäkin hamaasta lapsudestas, koko sinun c!ä-
mäs juopia; Kuinga inoncsta waarasta Jumala si-
nun en auttanut! Kuinqa pal:s'hpwä Hän joka päi-
wa s::',!,!!!c on osottamtt! 5 Mos. 32: 6. Psalm
5<7-. 14. Olc kiltollin!.ii ia ahkcroifsc oman tunnon

niin taiost, Jakobin tawalla, kaikisa
f,pisa olla »Mia.

13. Ia-



13. Jakob tmstclce Jumalan kan§a.

i MoZ. R. 32. 2.uku.
Labanilla, Jakobin enolla, oli 1 kari tytär-

tä s, ja Jakob rupeis kohta 2 scitstmaxi ajas-
tajan! Labamn palwclluxeen, sen nuoremman
tyttären Rakelin tähden, joka oli sangen ihana.
Mutta kuin häät pidetyt olit 'wei Ladan hänen
tygöns 3 wanhemman tyttärens Leani; Jakob
palweli sitte wielä 4 toista seitsemän ajastaikaa I.
Rakelin tähden, jonga hän myös sai. Koska
Jakob nytt palais, Labanin hänen kowan ja
armottoman Appensa huonesta, kotja Wnsä
maalle, näki hän tiellä 5 Jumalan Engclit, jot-
ka tulit hända wastan. 6 Tällä näyllä tahdotse taiwallinen Isä jo edelläwoittain wahwistaa
lämän hurskan miehen uskalluxens: sillä kohtasen jälken sai hän 7 st» kowan sanoman, että
hänen wcljens Esau tuli hända wastan, ja neljä
sata miestä hänen kanstans. 3 Täfä ahdisturesa
tarttui Jakob hartaseen ja lapsilliseen

C 3 Oja

Kysymyxet.
l. RulngK nionda lvlnrtH Labanilln. oli?
2. Ruing» monexi a,astajan Jakob rupeis Rakelin täh«

den pnlWelemann Labania?
z. Rennfnga Laban annot Jakobille Rakelin ssaan?
4. Ruinga kauwan Jakob wjels silte palweli HakeliN

tHhden?
5. MitH Jakob nHki kotia palntesaliÖi
6. Mitä Jumala silla iinyllH aiwoi?

Mi,ngH Kowan sanoma» Jakob ftn jälken sai?
8. Mirs Jakob tHsä ahdieturssansa llkil
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i?)ja plti ltfens IMalon armolliseen lupaumn.b)
9 Herra, sanoiMli: Ginä olet sanonut minulle:
palaja maalles ja sukeis tygö, ia Minä teen sinul-
le hywää. io Hän muistutti Jumalalle Jumalan
enoista hywiä tekoja händä wastan, sanoden: Mi-
nä olen mahdotoin kaikkeen siihen armohan
ja totuteen, jonga sinä teit palwelialles: sil-
lä koska minä Jordanin ylitse menin, ei mi-
nulla muuta ollut kuin tämä sauwa, mutta
nyt minulla on taxi joukkoaj. Ia n edespäin
sukoili-hän: pelasta myss minua nyt minun
gicljeni käsistä j. c) Sen jälken lähetti Jakob
l)änen weljellens i2runsat lahjat: wuohia, lam-
baita, kameleja ja aaseja I, asettain kungin lauman
käymään tZ erinäns, toinen toisensa perään >, ja
14 ajatteli sillä muoto lepyttä Esaun sydämmen.
i<; Hän oli wielä niin wiisas, että hän jakoi kai-
ken wäkens ja myös muun karjans kahteen jouk-
koon; 16 sillä hän' ajatteli: jos Esau tule yhden
joukon psälle ja lyö sen, niin st jäänyt jouk-

ko
y, Rumttss larol, sillZ «Herralle sansj?
lv, Mitä hän lumalalle muiotut?,!
il, L<uinq« chän edeopäin rlsöoili?
f2,, Mitä hän sitte lähetti rneljellens?
lz. Ruinqa Kan nfttti lähetetyt laumat kHymään?
,4. Mitä lakoh labjoimiftllans ajatteli l
15. Mitä Jakob mielä teki?
j6. Mjngä tsbden hän niin jakoi yMena ja k«pj«lngk

ÄVHdcn Kristityn tule waaroisa ja ahdistuxisa, joi,
hm hän joutu, kaikkein cnfin itsiZns makuutta Iu»
malan ystäwydcstä za armollisesta awusts; Ps. i8: ?.

s)Nawista<l hänen uskoans Jumalan lohduttawai,
sillaArmplUpauMst Pyhäsä Mamatusa; Vsil).s':l6.s.

p)SuurlMllss nbplydellä kokoncms jätts kaiken
hänen asians, onnen?, j,, tilani Jumalan hpwän
jMen M, jpkst pMsns kMjMin to,mUtaj



?o pääseel. li) Mutta l? yöllä nousi hän ylös
ja meni yrinäns rukoilemaani. Silisin paineli
18 Ysi Mies, joka oli Itse Jumala, aamurus-

kohon saakka, niin kowin hänen kantzans, että iy
hänen reisiluuns horjahtui ja hän rupeis ondu?
maan >. Ia koska tämä Mies näki, ettei la-
kob peräänanda tahtonut, niin sanoi Hän hänel-
le: 2o Päästä minua; sillä aamurusko nousee >.

Mutta Jakob lvastajs 21 rukourrlla ja kyyne-
leillä: Ose. K.12-4. En minä päästä sinua, jol-
les siuna minua, e) 22 Tämä Mies sanoi silloin:
Sinä olet taistellut Humalan ja ihmisten kcmZa
ja olet wojttanut!. Ia 33 Hän siunais Jako-
bin siinä paikasi ja meni matkaans. Tästä loh-
dullisesta tapauresta ihastui ft hurskas Jakob
niin sydämmelliscsti, että 24 hän pakahdui sa,
nomaan: Minä s!en nähnyt Jumalan kas-
wosta kaZwohon (ljki ja stlkiästi) ja minuiz
sielun on sen kautta wapabdettu I. /) S?
mainittu Mies, eli Msias, muutti my3s, tämän'saman asian tähden, hänen nimens ja 25 sanoi:

C 4 A
,?. Mitä MH nousi tekemäckn?
18. Ruka yolla paineli Jakobin kantzaf
,9. Jakobille tapahtui pain^llesai^l
2«, MitH Mies sanoi, kujn ei Jakob pepLHnandHYUi V.
21, Rninga Isikyb siihen ronytaiL?
22. Mitä Mies silloin sanoi?
2;. Mjts MirL teki Jakobille?
24. Mits Jakob ilosta paknbtuj Mnc>M««n?
25. Ruinga Mjee Jakob»,! nimen M»utli?

Jumalan päällc, j<» ku»liaih»desa Hä«
nen säännöllcns witqOasti kHM saikN luMllistj
WnlikappsslM «vaaran estämiscxl; 5 Wof» X, 6: 16,

e) Mutta yhtä rukouxls!,r:isip«a
/)Sillä mnoto suuringin böfä w tMa sllst, jys ki jlili-,

ri nina ilvifcn, kuitwgin Za, hyhd!)lli,
sltt vlv^kafmism.

V

39
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Ei sinun sillen pidä kutsuttaman Jakoi?, waZn
eli Jumalan Ruhtinas. 26. Jakob tu-

li kohta hawaitsemaan, ettei Herra ylömwna
niitä, jotka sydämmestäns turwawat Hänchenj.
Sillä 27 koska hän sillmanS nosti, näki hänE-saun tuleman, ja neljä sata miestä hänen kanstans.
23 Jakob hänen omains kanZa käwit händä wos-
tan, ja kumarsit nöyrästi hänen edesänsl. Mut-
ta 29 Esau halais händä kaulasta, ja suuta an-
noj hänen, ja he itkit molemmat j. Sitte erka-
nit he zs sangen ystäwälliscsti toinen tsisestans.

26. Luottiko I«kob turhaan Herran päälle-?
27. R?nnengK Jakob näki tuleman rvastansZ
28. R'iinga I«kob ominenfa nyt teki?
2Y. RiMgss itstlw käytti?
Z2. Ruing» erkanit toinen toistotann?

14. Joseph myydän Wen Welildans.
1 Mos. R. 37. 2.uku.

Jakobilla, joka perhens kantza asui Kanaan
maalla, ja siellä yxinäns wielä ylöspiti ojkian
Jumalan ftalwelluxen, koko mailman eläisä, sii-
hen aikaan, pakanallisesa jumalattomudesa, oli 1
kaxitoistakymmendH poikaa. 2 Kuusi oli Leas-
ta syndynet: Ruben, Simeon, Lewi,, Juda ,

Iftskar ja Sebulon; 3 Kari nuorinda Rakelis-
ta: Joseph ja Benjamjnj. Ne muut neljä olit
»alkkawaimoista ja kutsuttin 4 Dan, Naftali,
Gad ja Werj. Naista oli 5 Joseph!, se nuo-

rin
Kysymyxet.

». Ruinga monda poikaa Jakobilla olil
2. Rutka olit Leasta'sxnoynet?
Z. Rntk» olit Rnkelillta?
4. Rutk» olit palkkawaimoist» tullet?

N.lik» pojioln oli I»r«bille rakkabinl
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rin Benjamin edellä, hänelle rakkahin, 6 että
Hänellä oli toimcllinen ja sangen hywäntahtoinen

, syden, niinmyös erinomaisesti siwiät ja taitamat
täytöxctj. Hän annoi hänelle sentähdcn ? mo-
nikahdat wähät lahjat, ja teetti Erinomaisesti
hänelle paremmat ja kaunimmat waattct, kuin
niuille lapsillens >. a) Mutta 8 juuri sentähden
lvihaisit hänen wcljens händä, koska hän myös
päällisen ilmoitti Isällens, mikä paha sanoma
heistä kuului. 9 Paitsi sitä näki Joseph kah-
desti unda, josta he wielä mämmin rupeisit hän-
dä wihamaan!. Ensimäistn unen ilmoitti hän
heille yfinkcrtaisella sydämmellä io sanodcn: Me
vlimme, minunWeljeni, sitowananö jalallisia mai-
niolla, ja minun jalalliseni ,nousi ja seisoi, ja tei-
dän jalallisenne seisoit ymdärillä ja kumarsit mi-
nun jalallistani. l>) 11 Kohta huusit hänen wcl-
jens: Sinäkö tulet meidän Kuningaxem, koko-
nans hallitsemaan meitä? Za he wihaisit händä
wielä enämmin. 12 Taas näki hän toisen unen
että Auringo, Kuu ja Yxitoistakymmendä Tab-
te kumarsit händä. 13 Siitä nuhteli kyllä ha-

C s nen
6. Minczn tähden Jakob Josepbita rakaZti?
?. Mitä Jakob annoi ja teetti Josephille?
8. Mingä tähden weljet wihaisit Josephit»?
y. GNko heillä wielä muuta wihaan?
lv. I<uinga Joseph ensimniais.n nnciiL ilnioitU?
11. Rninga hänen wel,en9 kohta builsit?
12. Ruinga Joseph toisen kerran imda näki?
11. Ntitä hänen Isäns unelta sanoi?

«) Ko?o juttu cli Historia Josephista, on Jumalan ih-
mcllism, wiisail ja armollisen speili
ja csimalaus; Psalm. 4: 4. niinmyös nakywäiststi

i) Sm alcnnttW, mutta sittcn jällcus kor-Ktc-
twn lesuxm csikuwa. loh. 15: 2.5. 2: io. st
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nen Isäns händä sanoden: Mikä luulo sinulla
on itsestäs, Lapseni? Pitäkö minun ja sinun äi-
tjs ja weljes tuleman ja kumartaman meitäm
sinun edcsäs maahan < ? Mutta 14 hän piti kui-
tengin nämät sanat mielesänsj. longun ajan sen
jälken, koska 15 hänen weljens olit mennet kar-
jaakaitsemaan wähän edemmäxi Sikemistäj, sa-
noi Jakob Josephille: 16 mene minun poikani
jakatso, owntko weljes ja karja rauhasa, japa-
laja sitte minulle sanomaani. Hän meni.
ta koska hänen weljens, joiden olis pitänyt ihas-
tuman hänen tulemisestans, kaukaa näit hänen,
sanoit he: 17 Katso! toi unen näkiä tule; tul-
fat siis tappakam händä >. Mutta 18 Ruben
hänen weljens, jonga oma tundo wih-
doin heräis siitä raskahasta surusta,. kuin hän
Isallens niinmuodoin oli saattama, ei tahtonut
siihen suostua j, waan sanoi: 19 Alkämwuodat-
tako werta, waan heittäkäm händä tähän kuop-
paan, joka on korwesa. <7) 20 Siihen taiwuit
wihdoin nekin muut weljtt. 21 Kuin Joseph
nyt tuli heidän tygöns, riisuit he kohta hänel-

dH
»4. lNit<t hän kuitengin mielesilns pitil
l?. RnKunqn losephin wcljet olit mrnnet?
,6. Mit,s lakod aucin sanoi loseplM? ?

l?. Mitä melj t sanoit tuin be näit Josephin tufewan?
»8. R,umbi weli ei suostunut murha-työhön?
>y. Ruinaa Ruben neuwoi?
22. tNits hcknr»< weljens siitä ajattelit Z
2,. Mitä he siis teit kuin I«s<pb ehti heidHn tygöns?

(c Jos me tukautamme ja waitanfeisomme onian tun-
non nuhteita ja muiituluxia; niin kowcnc jq paatu
sydän wihdoin peräti, koko ihmisen luondoa wastan,
ja ei tottele ollcngan ynlmärrprcn ja Jumalan Sa-
nan kuritusta. Esa. 5: 18. 'Rom. i: 18.
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dä sen kirjawan hameen, joka hänen yllans oli,
ja otit ja heitit hänen kuoppaani. Sitte istuit
he syömään leipää ja juomaan, ikänäns kuin oli-
sit he kaikki hywin toimittanet. Ia 22 tapcih-
dui että Zsmalitain Kauppamiesten joukko tuli
Gileadista, jotka kannatit sieldä heidän Kame-
lcilläns yrttejä ja muita kaluja, ja aiwoit wie-
dä niitä alas Egyptiin. 23 Koska luda ne
äkkäis, sanoi hän welillcnsä: Tutkat ja myykäm-
me weljemme Ismalitcreille. 24 Ia he kuulit
händä, ja weditkohta Josephin ylös kuopasta ja
myit hänen 25 kahtenkymmeneen hopiapelWmgiin
(eli kahtenkymmcneen loutuun). 26 Ruben ei ol-
lut läsnä täsä kaupasa. 27 Hän oli mennyt yri-
näns kuopalle siinä aiwoituresa, että pelastaa Jo-
sephia heidän käsistans ja saatta händä jällms
hänen Isäns tygö. «i) 23 Kuin el hän enä löy-
tänyt händä kuopasa, rewäis hän hämmästyxes-
tä ja murhcsta waattens ja walitti sanoden: Ei
ole nuorukainen siellä, wo! minua! kuhunga mi-
nä menen>. Mutta 29 ne toiset yhderän wel-
jestä otit Josephin hamen, ja tapoit kaurin ja
tahraisit hamen mereen ja annoit kanda sen Isäl-
lens sanoden: tämän me löysimme; tunnustele

itse
22. MitH tapahtui iveliesten rualla ollesal
2;. Ruingaluda neuwoi, kuin HHn kauppamiehet äkkäiol
24. Ruulitko weljet HHndH f
25. Ruing» s>aljohon I»sepb siis myytin! .

26. Vliko Ruben lsenH tHsH kaupasa?
2?. NlidiiissH HHn oli mennyt?
28. Mitä ban teki, kuin ei hsn Josephit» loytHnyt?
29. Ruinga rveljet petit heidKn «vanhan Isäns?

«l) Jumala pyytä ja kskc kaikkein wälikappaldcn kaut-
ta saada pahutta mailmafa eitctpri. loh. 7: 50.51.Apest. 5. 5: 34. Essi. 43: '. l-
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itse jos tämä on sinun poikas hame ett eij. e)
Isä tunsi kohta hamcn ja 32 huusi, tämä on
minun poikani hame, paha peto on hänen syö-
nyt, raadeldcn on Joseph rewe-ldy. 31 Kaikki
hänen lsspsens nousit kyllä händä lohduttamaan!;
waan 32 ei hän tahtonut anoa itsians lohouttr-
ta, eikä ottanut korwiins heidän rukounans, mut-
ta sanoi: minä murehtien menen alas poikani tn-
gö hautaan; ja itki händä!» Mutta Kauppa-
miehet wcit heidän jalon orjans 33 alas Egyp-
tiin <, ja myit hänen 34 Potipharille, Egyptin
Kunjngan, Pharaon, Huowinhaldialle.

zo. Mitä Isa sanoi, kulu hän näki h«men?
Zi. Rutka tahdoit lohdutta händä?
Z2. Annoiko hän lohdutta iisiän^?
33. Rubunga kauppamiehet weit Isstphivl?
Z4. Rellengä he häne» myit?

e) Jota kauwrmniin katumuxm kantlawiiwMlän,ftn
sywcmbään paatumuxcm joutu/ ja waipu syndincn.
Rakas Lapsi! opi kuittngin ynimärtamäau, kilinga
suuri hpwH työ oikia kuritus on. Palmmlkincn lap-
sif joka kurita" claa, pldp wuos, wliodclda häpcmattö-
n,öxi, ja kuole roihdom kulniiatoina. .

15. Josephin wilpittomästä hurskaudesta.
1. MoZ. R. 39< 2.uku.

Palwelluxesans käytti Joseph itsens 1 sangen
toimellisesti ja uskollisestij. Jumalan wiiftus joh-
datti myös händä 2 niin näkywaisesti, kaikisa hä-
nen edesottamisisans, että Potiphar, hänen Her-rans, wähan ajan sisällä suuresti hänehen mielis-
tyi, uskoi hänen ja asetti hänen koko buoncns ja ta-
waranspääile, niin rttci hän ilse mitän siitäticdus-

tcl-
Kysymyxet.

~ Ruinga Joseph käytti itsiäns palweTuxesansZ
2. R,uinga luinalan wilsaus händä ,ohdattil

44



tellutj. a) Ia 3 siitä ajasta siunais Jumala Poti-
huoncn Josephin tähden j. Mutta Jo-

seph joka oli min ripsas ja tawoildans taitama/ oli
myös 4 sangen kauniin luondomen ja ihana kas-
woilda. 5 Potipharin heikko jahekumallinen emän-
däj, jocha olis tullut suurimmasa arwosa ja
Masa pita, senkaltaisilla awuilla kaunistettua nuo-
rukaista, miettyi siitä himoitsemaan händäj, niin
että 6 hän ahkeroitsi'saatta händä uskomattomu-
teen japetoreen Jumalala ja Isändätäns wastanj;
ja ? yllytetty saastaisiida himoiidanS, wihdoin sel-
keillä sanoilla wcmdtt händä itse kantzans riettau-
teen,!. Mutta hänen cmonmxens ej woinut hänen
tykönäni mitän matkaan saatta: sillä hän wastais
rohkiaöti: 8 RuinZa niinä niin paljo vahaa te-
kisin ja rikkoisin rvastanj. c) Mut-
ta tämä jumalaloin waimo 9 ei andanut Jose-
phin yxiwakaisen puhtauden hcrättä itsians ha-"
pyyn, eikä myöö ottanut siitä tilaa, lakatta pois
pahasta aikomurcstans, waan piti joka päiwä sen-
kaltaisia puheita hänen kmHansl; </) jcnga täh-

den
z. Mitä b/wä potipharille oli loftphilltal
4. !NlNga näbZilnn se Joseph oli?
5. Ruka siirH wiettp hanöH himcitsemnnn?
6. rzZitz potipbarin emändä siis »hkeroitfi?
?. Ruinga rohki«xi hän roihöoin tuli?
8. Mitä Joseph hänelle wastssiä?
9. Annoido t»mä waimo itsen? ojenda?

a) Oikiain palwcliain tule olla uskolliset ja kaikisa
katsoa heidän Isändäns parasta. 3it. 2: y., i«,.

») Ennen kaikkia peljätä lumalata ja rukourillans
faatta huoncsccn Jumalan siunauxcn »Mvs. K- 24: ,2,

e) lumalattomisa käskyssä enämmin totella lumalatft
kuin ihmisiä. Apos. 3. 5: 29. ?ob. .->: ?.?.

«') "Ei scnkaltaisct Herra Icsusta Kristusta ;

"waan omaa mtsan-sa; jq zvicttelessät y»?
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dm tämH Jumalala pclkäwäinen nuorukainen 10
wältti olla hänen kantzans kusa ikänäns hän tai-
sij. Mutta ii yhtenä päiwanä tapahdui, että
Joseph tuli huoncseen askaroitsemaan, ja ei tie,
nyt waimon yxinäns siellä oleman. 12 Silloin
tarttui »vaimo Josephin hameseen, tahtoin mäki-
sin wetähändä syndiä tekemään; 1) Mutta Jo-
seph jätti hamens hänen käsihins ja pakeni ulos.
,) 14 Tästä syttyi hän niin julmacn wihaan
ja kiukkuun, että hän nosti sangen suuren me-
telin, ja huusi korkialla äänellä perhettäns ko-
koon, »valehdellen heille, että se Ebrealainen pal-
welja oli tahtonut saatta händä häpiään. 15
Potipharin kotia tuldua walehteli hän samat sa-
nat, ib Potiphar e) tutkinut kuinga perustettu
tämä päällekanne oli, maan annoi kohta, hänen
emandäns sanain päälle, panna sen wiattoman
Josephin Faginhuoneseen, josa Kuuingan fangit

olltj.

,0. kuinga I»seph sentshden itftns kH^ttil
ii. MikH tuitengin tapahtui?
»2. Ruinga rvaimo silloin häneseen rupeisl
lz. Mutta mitct Joseph teki?
14. Mihin waimo siitä ftttyi?
ls. MitH hctn potipharin fotia-tuldua walehteli?
z6. Ruinga peräänajattelematoin potiphar silloin 011l

"heillansa ja lichakoitscmisellcms yxitcrtaiset sydäm-
"mct. slom. 18." 2 Tim. 3: iz."Nältä porttoa, ettcs tulis hänen paulaansa. Sir.
"?: z. Pakene syndiä niinkuin kärmttta: sillä jos si-
"nä tulet händä lähes, niin hän pistää sinua. Sir.
«211 2. Ettcfb tiedä, että teidän ruuniinne owat
"Kristuxcn jäsenet? Pidäiskd minun Kristuxm jäse<

ottaman, ja porton jäsenixi tekemän? poii se.
"Wälttäkät » , - joka huorin tcke se. teke
«syndiä omai rnumisans. » Kor. b: 15. l8." Gal.
";: I?. Hl.



olit!./) Mutta i? Jumala, jolle hän oli niin
uskollinen, oli hänen kantzans siellä, ja annoi
hänen löytä armon Fangihuonen Haldian ede-
sä. iZ Se sama andoi kaikki fangit Fangi-
huonesa Josephinkäden alle, niin että kaikki mitä
siellä tehtin, se tehtin hänen kauttansj. Ia kaik-
ki mitä Joseph teki, andui Herra menestyä. K)

t?> Ruingci Jumal» losephiNe fangiudesa toimitti!
18. NlitH Fangihuonen Haldia hänelle uskoi?
/) Meidän tule kärsiwäisydcllä ulosseisos wiatoinda «vai,

waa. i Pet. 2: 18 - 2c>.'
,) "Jumalisus on tarpellium kaikis asiois, jolla on se-

"ka nykyisen että tulcwaiscn elämän lupaus l Tim.
"4: 8. Rakastaa Jumalala on kaikkein korkein wii-
"saus -- - Sir. 1: 14. is. Kuin sinä ainoastans
"minulla olisit, niin en minä ensingän sitte taiwas,
"ta eli maasta tottelis. Vaikka wielä minun ruu-
"min ja sieluni waipuis, niin sinä Jumalakuitcngin
"olet aina minun sydämmeni uskallus. Psalm. ?z:"25.26." Nis. K. 1°: 12.

H) "Palwcljat olkat kuuliaiset kaikisa, teidän ruumil,
"lisille Isännillenne, ei silmäin edcsä palwellcn, niin,
"kuin nc jotka ihmisten mieldä noutamat, wcmn sy-
dämmtn yxikertaisudesa ja Jumalan pelwosa » , -.

"Kol. 3: 22. 24."
Wielä toiset opeturet.

!. Vilpittönij)dellä ja rchclli sydellä, «vitamme me pa«
rahimmasti ihmisten suosion.

il. Mailman turlian wiisauocn jälkcn olii Joseph tai«
nut ajatella: Ei hätä tilasa auta kaikista niin taak-
ka olla.

m. Jumalisten ihmisten suurin wiisaui on se, että
wältta niitä ihmisiä ja paikkoja/ jotka taitamat hei,
tä syndiin pllpttä.

lv. Saastainen rakkaus muuttu wihdoin julmaxi wi«
haxi, ja wicttcljä ja witteldp ei kärsi sitten mä toi-

nen toistans.
v. Puhdas ja saastuttamatoin nuorus, on wcrratow

lahja. Job. 2?: 6. Psalm. 5»: 12.



16. Vosephin pclasturesta Fanqiudcstans.
i. Mo s. R. 40.41. 2.uku.

1 Josephin ollesa fangiudesa, wlhastui Kunin-
ylimmäisen Juomanlaökian ja ylimmäisen

Veipojans päälle. 2 Molemmat heitettin fan-
giutehcn, ja pandin lo.scphin kääden alaj. b)
K-un Joseph yhtenä aamuna tuli heidän tygönö,
l- i hän molemmat murhelliscna. 3 Hän ky-

hcjldä rakkahasti, mixi he olit niin surulli-
-4 He wastaisit hnndä, nähnensä merkilli-

unet, joita ei yMn tainut seliltä. 5 Jo-
seph sanoi että merkillisten unein selitys oli Ju-
malan ; mutta kuitengin käöki hän heitä jutte-
lemaa» niitä j; 3uin ylimmäinen Juomamaskia
jutteli unens6 sanudcn: Minä nain unda, ja wii-

un oli minun edefäni, ja sillä oli kolme haa-
; se oli wihcrjöitsemällunsä, ja sen ryppälcct
nnuit wiinamarjoixi, mutta Pharaön juo-

znanastia oii minun kädesani, ja minä pusersin
uamarjat juomanaötiaan, ja annoin sen Ku-

ningan kätcenj. Joseph selitti sen kohta 7 sa-
no^

Kvsymyret.
. päälle Runing«L «ihnLtui!

H,. Mihmaa he niolemnint heitettin?
loseph näilha yiurhellisild« k/fti?

.?. 'Nn<i he -.-onstaisit?
',i:.t loftph' siihen sanoi?

H. "e.!!l!!gtt luomaNlttfibiu iutteli uneng?
7. loseph stlilli unen?

«) Hurs"ai::c raiM palchax! käändpwät.
jc!c!!u:,«äa lvalnlisti Jumala Josephille onnen. Rom.

ö,> '>!ä slliilta ciniea. Se on huilendclcwailM'.
- e-'ra ylcmma Mdnt stn pikemmin länget, ja sm
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Nllden: Kolme haaraa owat kolme päiwää; sil-
lä kolmen päiwän sisällä korotta P.)arao sinunpääs, ja asttta sinun Meno entisen wtrkaas.
Joseph rukoili händä siinä stwu,a 8 sanoden:
Mutta muista minua koska sinun hywi.i käyj.
Ilimmäincn Leipoja sai täszH selityxcstä hywän
toilvon, ja jutteli myös uucns 9 sanoden: Mi-
nä näin unda, et!ä kolme palmikoittua walkia-
ta koria olit minun pääni päHlä, ja ylimmai-
sesä oli kaikkinaisia^leilrotuita ruokia Pharaon
tarpexi, ja linnut söit sittä -orista minun pääni
pääldä. io Joseph selitti sen kohta sanoden: Kol-

sijäilä ylendä Kuningas sinun pääs,
ja ripusta sinun hirsipuuhun, ja linnut syömät
sinun lihas sinun pääldäs. 11 Ia tapahdui kol-
mandena päiwänä, koska Pharao piti syndymä
päiwäns, että molemlintj unet tulit täytetyxi Jo-
sephin selityxen jälken. I immäincn luomanlas-
kia asetettin endiseen w.rkaans, ja ylimmäinen
Leipoja hirtettinj. Mutta ylimmäinen luomcm-
laskia 12 ei muistanut losephita, waan unhot-
ti hänen häwyttömästi!.

Kaxi ajastaika oli kulunut, ja Pharao nä-
ki 13 karinkertaisen unen. 14 i3nsin näki hänunesa että hän seisoi tTliiluxen wirranZ tykönä,
ja että wirraSta astui ylös seitsemän kaunista
ja lihawata lehmää, joiden jälken kohta toista,
seitsemän rumaa ja laihaa lehmää ylöstulit. Nä-

D mät
Ruingn Joseph luomanla?kiata rukoili?

y. Ruingll Leipom jutteli unens?
1,0. Ruitlgn Leipoja!, uni Josephitta selitettin?
11. R.äwiM toteen?

NTui«tiko luomanlaZkia-losephita?
lz. INita pharao näki sitte lahden «vuoden perältä!
14. N5Ka llchlen tusimmHinen uneltsa oli?

>-



mät jälkimmäiset soit ne ensimmäiset seitsemänlihawata lehmää, ja ei siitä mitan kostunet,
maan olit nim rumat ja laihat kuin ennenginj.
Sittenäki hän jällens 15 seitsemän täysinäistä
ja paxua tähkäpäätä yhdesä oljesa kaswawan,
ja niiden jälken seitsemän picndä ja surkastunut-ta tähkäpäätä toisesa oljesa; ja ne pienet kui-
vettunet tähkäpäät nielit ne seitsemän kaunista
ja paxua tähkäpäätäj. Kohta aamulla andoi
Pharao kutsua kokoon 16 kaikki Egyptin Noidat
ja Tietäjät, joita tämä taikuri Kansa piti suure-sa arwosa j, ja jutteli heille unens; wnan 17 ej
ollut joka ne taisi seliltä. 13 Silloin aSkii ylim-
mäinen luomanlaskia edes ja puhui fangiude-sa oleman Ebreaiaisen nuorukaisen, jokataist unia
seliltä >. Ia 19 Joseph hopust otettin fangiu-
dcsta ulos ja tuotiin Kuningan eteen>. Kunin-
gas jutteli hänelle unens, Ma Joseph, Juma-
lan sisälleandamisen jälken, hänelle seurannaisel-
la tawalla selitti. 2Q Ne seitsemän kaunista leh-mää ja seitsemän täysinäistä tähkäpäätä, sanoihän, owat seitsemän wiljaista wuotta, ja ne
seitsemän laihaa lehmää ja seitsemän surkastu-
nutta tähkäpäätä, owat seitsemän kowaa näl-
käwuotta, jotka tulemat wiljaistcn jälken j. c)

Maan

,5. Mili pharao toisesa u»esa «ar'i?
lt>. Rutl°a ensin kutsuttin undn siittämään?
17. Caisitko V7oidnt ja selitta unet?
18. Ruka silloin Josephilta puhui l
ly. Mihing» losiph kohta tuotiin?
20. R.uinga Joseph unen selitti?

c) luma-la l>n:s,a!sr maata kakliilla ajalla, koska Hä-nen l!yw!u tcrojanö ja rliltämultrmoiti
nautitau, httumasa ja lihalliftsa luottamisesa itstfääl-

50
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Waan 21 ej ollut siinä kyllä, että hän tulema»'-
jm tapauxia ennusti; Hän neuwoi myös, mm-
gakaldainen wiisas neuwonpito nyt oli tarpen.
22 Hän sanoi että toimcllinen ja taitama
piti etsittämän, joka wiljan kyllydestä niinä !,r,
winä »vuosina taisi koota riistaa ja
ja nälkäwuotten waraxi jywähuoneisa tallella
pitä. 23 Tämä-puhe kelpais Pharaolle. 24
Hän asetti kohta Josephin koko Egyptin maa-
kunnas ylitse, likin itsiäns>. </) Sitte 25 hän
otti sormuxen kädestäns ja pani sen Josephin
käteen, puetti hänen kalleisiin liina-waalleisiin, ja
ripusti kuldakäädyn hänen kaulaansa j. Ia 26
hän andoi hänen, niinkuin ylimmäisen Neuwonan-
dajcm ja Waldakunnan Ruhtinan, ajaa toistsawaunusa ja huuta hänen edesäns: notkistakat pol-
wiannej! Andoi myös päällisexi hänelle 27 Po-
tipheran, Onin Papin tyttären j emännäxi. Sil-
lä muoto korgotti Jumala yhdellä haawalla stn
hu/skan Josephin 23 liki kolmenkymmenen »vuo-
den ijäsäj, sitte kuin hän oli weettänyt 29 kol-

D 2 mc-
21. Oliko siinä ettK hän tulewaisi» ennusti?
2,2. Mingä neumon hän «oielä Runinqalle nnnoiZ
2;. Helpaisko HHne» puhens R,uningnlle?
24. Ruinin RuningKL hänen korgotti?
25. Mitä hän nivc>s Josephille «nnoii

Rumgss hän rrielä hänelle t^i?
2?. R, nnenc,» Runingas hänelle emännäxi «umoi?
28. Nlisä ijäsä loftph näin korotettu»?
»y. Gliko hän i!.>:!Ws,n surkeudeft elän/t?

lcnsä 5 Mos. K. 28: zB. s. 8: 10. i Tim, 4: 4.5.
1 Kvr ic>. zi.

» Rakkltt Kristityt.' lumalalda tulc lc,dstt rukilla
hywät Esiwallan G<ma. 8: i«i. i. 3iw.
2: 2.
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metoistakymmcndä ajastaikaa juuri surkiasa ja
murhelliseja tilasa. e)
e) "Herra teki rikkaxi ja kiyhäxi, Hän alcnda j«yl«°

"dä i Sam. 2: 7." Luk. i 48. Dan. s: 48.

17. Josephin Weljct memwät aws Egyptiin.
I. Mos. R. 42. ja 43. 2>UIU.

1 Se losephilda enmlstettu kallis ulottui
myös Kanaali maallezj, ja 2 sille wanhalle Jako-
bille oli siitä sen suuremdi rasitus, kuin että hänel-
lä oli suuri perhcj; a) Seutähden 3 koska hän
kuuli Egyptisä oleman jywiä myydä, lähetti
hän poikansa simie ostamaan j. b)
Ainoastans 4 nuorinda poikans Benjamita hän
ti lähettänyt «veljesten kanstaj. Kuin he Egyp-
tiin tulit, wictiin heitä 5 Josephin eteeni. He
kumarsit maahan kaswoillcns hänen eteens, niin-

kuin
Kysymyx^.

»

1. Ruingn kauwas Josephin kallis aika ul»ttuiZ
2. Rellenga tästä «jnsta oli smiri ,asitur>?
z. Ruhunga Jakob lähetti poikano jywiä oc>t«maant
4. Rut» poika» e, hän Egyptiin lähettänyt?
5. Rennengä eteen pojat iLgyptisa wietiin Z

a) Hurskat tulemat mybs waiwatuxi, niiden
tustcn aikana, jotka luailman yliisc kaywät. Kui-

- ttngin pitä I«mala ihmelliset neuwot heille awuxi
Psalm. 32: 10. 34: 2,c> - - 2Z. jä lie käyttämät myös
toimella lnMxcni taitti luwalliset walikappalct.
Matb. . -

z) Kaupanteko on suuri Jumalan hyws työ ihmisia kob-
ran. Sen kautta toimiman kaukaisista maalipai-
koista monda tarwetta, kuin maasa puuttu. Kaup-
pan.icsten pitä sn> tähden mielchmi johdattaman, et-
tä hc omat sm suuren ihmisten holhejan palweljat.
, Kuning. K. i« 2L,
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kuin sowelias oli, hänen korkian arwons ja kun-
nians suhten, ja 6 ei tundenet händä, M ha»
puhui heille Tulkin kautta, ja oli, Egyptiläisten
tawan jälken, sangen kalkilla «vaatteilla puetettu!»

? Joseph tunsi kohta weljensäj, ja muis-
ti, heidän langetesans maahan hänen eteensä 8
unensa, jotka hän lapsudcsans heistä nähnyt
oli, että hänen weljens kerta piti kumartaman
heitäns hänen edesäns. 9 Hän teeskeli nyt it-sens oudoxi heitä wastan, ja puhui kowasti hei-
dän kantzans; soimais heitä wakojiri ja pani hti-
dän fiini kulmexi päiwäxi. ic» He wastaisit kyl-
lä edeötäns ja tunnustit itsens waoixi, sa»oden
myös olewans kaxitoistakymmendä weljestä j.
Mutta 11 Joseph kysyi kohta, kusa ne kaxi weljeä
olit? 12 He wasraisit nuorimman oleman kotona
Isänsä tykönä, maan toisen ei sillen olewan.eleil-
lä, iz Silloin sanoi Joseph että yhden heistä pi<-
ti lähtemän kotia, tuomaan heidän nuorindawel-
jeänsj, ja 14 niin piti koeteldaman josheisä to-
tus olij. Tästä tulit he sangen murhcllisiri jn
sanoit toinen toisellens Tulkin poisollesa: 15 to-
tisesti olemme me wianalaiset meidän weljemme
Josephin tähden: sillä me näimme hänen sieluns
ahdistuxen, koska hän meildä armoa rukoili> j«

D 3 em-

6. Tunsitko he Josephin?
7. Tunsiko Joseph rvelsens?z. Mitä Joseph muisti welieinsa kumartatscl?
y. R.uinga Joseph käytti itsiäns heitä raotan?
10. iLikö he wastanet edestans?
li. Mitä Joseph sen päälle kysyi heildnl
12. Ruinga he siihen wastaisit?
1;. Mitä Joseph n?t käski?
14. Mingn tähden niin piti tapahtuman?
15. Mitä weljet nyt sanoit toinen tciseNcnnZ
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emme kuullet händä<. Näistä puheista paah-
du, Joseph 16 itkemään, niin että hänen tär>.
dyi käändä itsenö pois heistä!; mutta 17 ej ol-
lut wielä aika lcpyllisesti heitä puhutella!. Sen
he kuitengin lvoitit 13 että ainoastans yxi heis-
tä, nimittäin Simeon 1 Mos. K. Z?: 20 tu-
li fangiuteen jätetyn, mutta ne yhderän welje
päästcttin menemään kotia ja faiwat jyMmyö-
tänsä!, c) Waan 19 koska he kotia tulit ja tyhjen-
sit heidän Mejans, oli itsekungin rahakääro hä-
nen säkisäns!, sillä 20 Joseph oli käskenyt niin
heille tekemään!. Ia 21 tästä seka he itse että hei-
dän wcmhc, Isänsä wielä kowemmin hämmäs.tyit.

22 Zongnn ajan perästä loppui se niin suu-
rella murhetta ja waiwalla Egyptistä tuotu riis-
ta. 23 Silloin ei ollut Jakobilla muuta neu-
woa, kuin läheltä toistamiseen poikiansa Egyp-
tiin!. Waan 24 ei he ollengan tahtonet mennä,
ellei Benjamin heidän nuorin weljens ollut hei-
dän kantzansl; sillä 25 he sanoit: emme tohdi

men-
,6. Mihin losepd pakahtui heidän puheiLtan»!
!?. Gliko jo aika heitä leppissti puhutella?
18. Mitä he kuitengin losephiloa woitit?
ly. Mitä he kotia tulonansa snkeisäns löysit?
20. Vnka oli känkenvt heille niin tehdä?
21. Mitä be 7',sanN kanssa tästä asiasta ajattelit!
22. Restik3 <>'gypl!Ltä ceteckt, riista?
H;. Mitä lakoö teki, k«ni tämä riista loppui?
24. Tahdoitko hänen poikans liikkeille ilman A>enjawita?

c) Sc kowus on rakkautta taynäns, koska wiattomal-
la ja byödpttäwäistlla cmgarudclla, koMkorwaisten
ja waslakakoisten syndisten parannusta etsitään, ja
heitä erbetysttns tundocn hcrätttään. 2 Aik. K. ??:

ii - iz. Math. 15:2;. Kuitengin ei ole se niin kai-
keti ft«rattawa, että lofcpli niin kautvatt piti tietä«
mättömpdesH hänen ilman sitäkin raikasti murhct-
tiwaista »vanhaa Isäänsä.
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mennä sen tuiman ja korkian miehen kaswoin
eteen, emmekä saa enä jywiä häneldä, ettei mei-
dän nuorin weljemme ole meidän kansiamme. 26
Se onneloin M oli wihdoin waadittu siihen
suostumaan. 27 Koska he tulit Egyptiin, kan-
noit he kohta Josephin Huowinhaldmlle sen ra-
han, jonga he olit löytänee heidän säkeisänsj.
Mutta 23 ei hän ottanut sitä wastan, waan
sanoi, että he mahdoit pita tawaranansa, sen'
kuinllimala oli andanut heidän säkkehinsä!. Jo-
seph itse 29 terwehti heitä sitten huonescms rak-
kahasti, jakysyi heildä, jos heidän wanha Isäns
oli rauhasaj. Ia zc» koska hän heidän seasans
näki weljens Benjamin, joka oli yhdestä Äi-
distä hänen kanstans, sanoi hän, hänelle: Ju-
mala olkon sinulle armollinen minun poikani!,
jonga siwusa hänen sydämmens paloi niin »veli-
änsä kohtan, 31 ettei hän tainut pitä itsiäns
kyyneleistä, waan kiiruhti itscns Kammarihinsa
ja itki siellä,!. Sillä wäiiää 32 walmistettin pöy-
tä heille >. Ia Joseph andoi heitä istutta 33 hei-
dän ikänsä jälken, jota he ihmettelit. 34 Heil-
le kannettin ruokaa Josephin omalda pöydäldäl,
ja Benjamille 35 wiisi kerta enä kuin muille j.
He olit siis sangen tytywäiset ja keskenäns iloi-

D 4 set.
2?» Mitä he estexi kannoit?

Suostuit Isa heidän a«omuxeens?
27. Rellenga he kannoit sen säkeisänsa loyt/n rahan?
28. Ntiti Huorvinbaldia rahaLta sano»?
2y. Ruinga Joseph welinnsa rvactanotti?
Zo. Rninga hnn sanoi tuin h«n hänen nMZ
)i. R,utnq'a Issephin sydän paloi weliansä kohtan?
Z2. INitä heille malmil^ettin?
;z» R,uing« he pöytä» istutettin?
Z4. MistA heille ruoka knnnettin?
35. R,uinZ« paljon enä tuotnn 2benjamille?
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set. 36 Toisena paiwänä lä,rit he sieldä wael-
damaan kotia suurella ilolla ja Mollisudella sen
lembeyden edestä, jolla he tämän kerran was-
tanoleti^.
'Roska he laxit rvaeldamaan?

i3. Joseph ilmoitta itseni Velillensä.
1. Mos. R. 44» 45 ja 46. 2.uku.

Mutta Joseph oli käskenyt Huowinhaldiatcms
l täyttämään heidän säkkinsä jywilläj ja pane-
maan jokcitsen säkin suuhun hänen rahanS, ja
ilman sitä Benjamin sakin suuhun Josephin ho-
piamaljan. 2 Tämän teki Huowinhaldia ehtoi-
sella, ennen kuin he lärit. 3 Koska he aamul-
la olit lähtenet kaupungista, sai hän käskyn ajaa
heitä, takaa >. Hän teki niin. Ia kuin hän hei-
tä tapais, puhutteli hän heitä 4 saneen kowas-
ti, että he olit hymän pahalla maranet ja Jo-
sephin hopiamaljan myötänsä ottanet. 5 Nä-
mät miehet,! joilla oli puhdas oma ttmdo täsä
asiasa, wastaisit rohkias i, että jonga tykönä se
löyttin, hänen piti oleman wikapään kuolemaan,'
ja kaikki muut piti oleman Josephin orjat!, a)

Mut-
Kysymyxet

~ MitH Joseph oli kHekinyt
2. Aoskn Huowinl)«lt>i« toimitti käskrn?
;. Minä,? käsksn hän sai kuin he olit poisl«htenet?
4. Ruinin ban heitä puhijttctt, tawatesan» heitä!
s. Mit» miehet rrastAi' t?

«) "St sydän joka äsiansa öylvin tietä ci pelkä yhtän
"pcljätystä Sir. 2,2.: Se on meidän uskalluxem-
"mc että meillä on liywä oma tundo ja että me ah«
«keroitsemmc pitä hpwa n cnoa kaikkein seasa. Ebr.
"tZ: 18."
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Mutta woi! Koska Huowinhaldia oli etsinyt
jokaitsen säkin, löyttin hopiamalja 6 Benjamin
säkistä. 7 Namät köyhät miehet rewäisit stl-
loin epäilyxcstä waatteens,, ja palaisit ahdis-
tuxella kaupungiin. He menit Josephin tygö
ja langeisit maahan hänen ctehens>. Mutta 8
hän tceskeli itsens kowaxi, sanoden: Mikä työ
on se, kuin te tehnet oletta? Ettekö te tien-
net, että senkaltainen mies, kuin minä olen,
taisi sitä kyllä hywin arwata ja ilmei saattaj.
Hänen wclftns ei tainet pelwon tähden mitän
wastata; yxinäns sanoi kaikkein puoles-
ta : 9 Jumala on löytänyt sinun palweljas
wääryden; b) katso! sekä me, että se julda
malja löyttin, olemme meidän Herramme orjat.
io Joseph wastais: pois se, että minä niin te-
kisin. Ainoastans sen miehen, jolda malja on
löytty, pitä oleman minun orjani, mutta men-
gät te rauhasa Isänne tygö<. Waan juuri näis-
tä sanoista hämmästyi ii Juda.sangen komin,
sillä hän oli taannut Isällens, Benjamin taka-
sin tulemanj. Hän rukoili sentähden surkiam-masti, 12 että Joseph suostuis ottamaan hän-

D 5 dH
6. Rennengs säkistä hopiamalja lyyttin?
7. Niitä miehet nyt t«it?
8. Ruinga Joseph ksstti itsians heitä rvastan?

Ruinaa Juda kaikkein puolesta sanoi!»o. NtitH Joseph siihen wastais?
li. Ruka Josephin sanoista korvin hämmsstyi?
12. Mitä Jusa Josephilda rukoili?

b) Jumala toimitta aiwoituxensa ja tarksituxensa, nii-
den wastoinkäpmisttn ja suruin kautta, kuin Hän

» meidän päällrnnncanda tulla, ja jos mc muistelem-
me endissä aikojamme ja tutkimme elämämme juo,
xua, niin me sen kohta Hawaitfemme. Nch. 9: zz. s.
Psalm ?o: 8. Wis. K. li: 14.17. Ml. s°: »l.



dä orjaxi nuorimman weljensä edestä: 13 sil-
lä, sanoi hän, jos me tulisimme Isämme ty-
gö, ja nuorukainen ej olis meidän kansiamme,
niin me saattaisimme hänen Harmat karwans
murhetta hautaan >.

Wihdoin, 14 koska luda näin rehellisesti tar-
joili itsiäns weljens edestä, ej woinut Joseph it-
kusta itsiäns pidätta. 15 Hän käski siis kaik-
kia menemään pois hänen tyköäns, paitsi weli-
äns, ja itki korkialla äänellä, sanoden welillens
Ebrean kielellä: minä olen Joseph teidän weljen-
ne! Wieläkö minun Isäni elää? 16 Hänen wel-
jcns ei woinet hämmästyxen tähden mitän was-
tata<. Mutta 17 hän käski rakkahasti heitä nou-semaan ylös ja tulemaan hänen tykönsä, sano-
den edespäin, ettei heidän pitänyt surulliset ole-
man, eli pelkämän häneldä kostoa sentähden et-
tä he olit myynet hänen: sillä Jumala oli kään-
dänyt heidän pahan työns, hänen ja heidän par-
l)arens>. <?) Ia että wielä wiisi nälkawuotta oli
tulewata, niin käski hän heitä 18 riendämään
Isänsä tygö, ja nopwsti tuomaan händä kans-
sans Egyptin maalle!, iosa 19 heidän piti saa-
man asua Gosenin wiljaisesa maasa, ja kaiketi

run-
!;. Mitä lud« ruk«u,xens perustuxeri pnni?
14. Mitä I"dnn tarjoileminen matka »saatti?
I?. Ruinin losph itsens welillens ilmoitti?
16. saisitko hänen weljens waetata jotain?
17. Mutta Ruinttn hän Keitä rohkaisi?
,8. Mitä HHn heitä tekemään?

Mitä hän heille lupnis?
c) Jumalan wiisan hallitunn kautta tapahtu, tttä mci«

dän wainomiehemme usiasti toimittawat meidän si«
MiM parannnstamtU ja ulkonaista »nncamme.
Waly. 5: 44. 6: 12.
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runsasti elatetyri tuleman!. Sitte halais hän
weljeänsä Benjamia kaulasta, ja itki. Venja-
mi myös itki hänen kaulasans. Hän andoi kansia
rakkahasti suuta kaikille muille welillens, ja 2V
lahjois heille kaikille itsekullengin muutinmaattets.
Mutta 21 Benjamille andoi hän wiidct senkal-
taiset waattet ja ilman sitä kolme sata hopiapen-
ningitä (kolme sataa loukia)>. Isällens lähetti
hän 22 kymmenen Aasia sälytettyä Egyptin hy-
tvydellä, ja kymmenen Aasin tammaa kannat-
taden jywiä ja leipääj. Wihdoin, weljcins pois-
lahteisä, annoi hän heille sen hyödyllisen muis-
tutuin : 23 Nlkät riidclkö tiellä! 24 Koska he
kotia tulit, sanoit he.lsällens: Wielä Joseph si-
nun poikas elää, ja on koko Egyptin maan Her-
ra!. Mutta 2? Jakob ei uskonut heitä, ennen
kuin hän näki waunut, jotka Joseph oli lähet-
tänyt händä tuomaan j. Silloin hänen hengen-
sä wirkois, ja hän sanoi: 26 Nyt minulla kyl-
lä on (iloa), että minun poikani Joseph wielä
elää. Minä menen händä katsomaan ennen kuin
minä kuolen. 27 Hän läxi myös Hebronista
matkaan, kaiken sen karjan ja tawnran kansia
kuin hänellä olij; Mutta 28 kaikki henget Ja-
kobin huonesta kuin kulit Egyptiin, olit seitst-
mänkymmendn. 29 Joseph walmisti wkununs,

22. mu» hnn sitte lahjois melilleno?
21. Ruinga runsas han Benjamin roasta» oli?
2.2. Mitä han Isällens lähetti?

Minga muistutuxen hsn Welilllns annoi?

2<". ttel-öiko lakob kohta mitä he sanoit?
26. Mitä Inbol-' sanoi tuin han e, en» epälll^l?
2.7. Mistä lakob nyt siirsi ja lsxi?
28. Ruinga monoa lakobin huoneet» jultt
«s> MWi I»k«bilj «>aet»tlZ

<-
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ja meni Isäni Israelin mastans. Koska IsH
sai nähdä hänen, niin hän ilosta raukeni ja sa-
noi hänelle: Zo minä mielelläni kuolen,
että minä näin sinun taswoZ, ja ettäs wie-
iä elät. <i) Zi Kuningas Pharao käski Jose-
phita asettamaan Isääns ja wcliäns asumaan
parahimban paikkaan koko hänen Waldaknnna-sans. 32 Joseph andoi siis heille Goscnin maan,
joka oli alapuoli Egyptin maasta, josa he senpitkän näljän ajalla runsasti rawituxi tulit. 33
Ei hän kostanut hänen welillens heidän pahale-
koanfa, maan rohwais heitä ja puheli ystäwäl-
lisesti heidän kanstans, sanoden: Te ajattelitte
pahaa minua wastan, mutta Jumala on sen aja-
tellut hywäxi, ja kaikki parhaxi käändänyt.

zn. Ruingn Jakob sanoi kuin hän Josephin nHki?
91. Mitä Runingas pharao Josephita kastt?
Z2. Mikä maa siis qnnettin heidän asuaxens?
Zz. R,oLtiko Joseph rvelillens heidän pahudeno?

Wcrratoin lohdutus uskowaisillc: lesus elää. loh.
loh. 14: Ebr. ?: 25.

19. Israelin Lasten orjudesta Egyptisä.'
1 Mos. R. 49. 2 Mos. R. 1 ja 2. L.uku.
Niinmuodoin weetti Jakob hänen wiimeiset päi-

wäns 1 hywäsä lewosa ja suurcsa kunmasaj ja
koska hänen piti lopettaman hänen kulkemistns
päiwät maan päällä, niin hän wiimeiselläns 2

rukoili hartasti Jumalata kahdentoistakymme-
nen poikansa edestä, ja ilmoitti myöskin heille

pro-
Kysymyxet.

». Ruintt« I«kob weetti wiimeiset psiwsns?
H» N?ings hsn wiimeis<lläns t«ki poillens?



3

5

7

prophetallistlla ennusturella, mitä heille tulewai-
silla ajoilla tapahtuman psti. 3 Josephille
noi hän: Katso minä kuolen; waan Jumala on
teidän kansianne, ja wie teitä jällens Kanaan
maalle,, joka on teidän Isänne maaj. Mutta
4 Mudalle, neljännelle pojallens, annoi hän pa-
r«yimman osan Estkoisudcn oikeudesta!, sillä 5
Aul^n, Simeon ja Aewi olit heidän rumil-
la rikoxillans poiskadottanet heidän oikeudens. 1
Mos. K. 34: 25.3>: 22. <,) b Suurimman wal-
lan kaikkein Kansain ylitse piti hänelle tygölan-
geman ja mailman Mchiaxen hänen Sugustans
tulemani. Sen siwusa.ennusti hän: 7 Ei wal-
ditkaa oteta pois ludalda, eikä Lainopettajaa Hä-
nen jalwoistans, se on Mentulewaisistans, sii-
hen asti. kuin Sangan (Nauhan Ruhtinas) tu-
le, ja hänesä Kansat (uskon kautta) rippuwat
kiini!. Kuin hän siunais poikansa Dania, niin
hän uskon waikuturesta kuolemallans ulosputzkeis
tainkallaisecn hartaften ja kiiwaseen huokauxeeu:
8 Herra, minä odotan sinun aututtasl,. b)

Koska Jakob ja Joseph kuollet olit, enenit ja
lifänyit Israelin lapset Egyptisä 9 sangen suu-.rcs.
MitH hän ilmoitti Josephille?
Rrllengs mänräiL suurimman osan, esikoisuHe»

oikeudeyta?
Rutka olit poiskadottanet timsn oikeudens?
MikH etu ludalle edespäin oli tapahtuwn!
R,uing« Jakob ennusti ludan hnllituxestaZ
,R,uing« hän Kuok.'.io, Dcnia siunalesal:»!
R,uing« Israelin lapset lisänyt iLg^plifäZ

a) Synnin pahat hedelmät uwttuwat kanwat.
b) Jakobin urhollisus kuelttsansa, tuli hänm «s?K3u-

xcstans, scn tulcwan Mliilnnm WapnlMM pääLc.
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restij. Se uusi Kuningas, joka ej niitäntie-
nyt Josephista ja hänen hymistä töiStäns, ja
lo pelkäis Israelin' lasten tuleman niin paljon,
että he wihdoin tohtisit omista koko maan ja
yfttta itsens maan asuwita wastanj, pitineuwon
ukuingahän kamalasti kawis heidän kimpuhun-
sa, estä,rens heidän lisandymistäns. 12 Näinpä-
hasa aikomuxesa rupeis hän kaupungeita raken-
damaan, ja asetti heidän päällensä päämiehet
w?iwamaan heitä orjuteen asti, kaikkinaisella wai-
tialia työllä, kuin rakennuxen alla heidän pääl-
w-s pandiin, armaitsemata>. Mutta Jumala oli
kuitengin wja Hänen kassille lupauxcllens, kuin
Hän hurskaille Esi-isille andanut oli: sillä 13
jota enämmin Kansaa rasitettin, sitä enämminse lisändyi ja kaswojj. c) Koska tämä julma
Kuningas sen hawaitsi, puhui hän Lasten-äm-
milll-, 14 etkä he, auttaisans synnyttäwitä wai-
moja, surmaisit kaikki poika-lapset, kohta heidän
syndyisänsi. Mutta he pelkäisit enä Juma-
lata/iiun Kuningasta, ja annoit wiattomain poi-
rulstcn elää, <ii) 16 Sentähdcn teki myös lu-

ma?

I». MitZ Runingciv sii« pclkäis?
11. Mitä nelWron Runingns sentMden piti?
12. b«,'i teki lslsxelin heidän
»z. Hävrisitkö !?e st» suuren rasituxen alin?
!4. !N,ia Ruliinqen silZ vuhui Lnstcn-smmille?
!5. Muttn mitä Lallten-Hmmat teit?
16. Miia h/rc» hiille siit» oli?

?) Mikä ombi mailman Sangari ja Äwcrias ilman Ju-
malan pelkoa? Hän on kaubistawa Jalopeura Kan-sansa stasa, jonga Isä ja hpwmttöiä hänm eleman
piräis.

itso.' kuinga hiiwin Jumala woi ylöspira ja lisä-
t,., .!>:M ScurakundanL. Ps. 46. Esai 12: iz.



mala Lasten-ämmille hywin, ja nähtäwästi siu-
nais heidän huonens!,. Koska nyt ZuMala Hä-
nen Edeskatsomisellans oli myös tämän Pha-
raon pahan neuwon tyhjäxi tehnyt, niin hän
17 käski Egyptiläisiä wäkiwallaisesti Ebrealai-
silda waimoilda pois ottamaan äsken syndynet
poikalapset, ja wirtan heittämään.

,7. Minga ,ulm«n t'K«k7N RuniilgaZ sitte annoi lLgyp-
tilsisille?

20. Mosexesta, Israelin Ruhtinasta
ja Pelastajasta.

2 MGS. R. 2. 2.uku.
Yhdellä waimolla Lewin sukukunnasta oli jo

taxi lasta, i Mirjam ja Aaron j, koska hän
tällä ahdisturen ajalla synnytti sangen kaunin
ja ihanan pojan. Hän salais tämän lapsen jo
2 kolme kuukautta Kuningan julmudellal; mut-
ta 3 kuin ei hän enä tainut händä salata, pa-
ni hän lapsen kaisilaifeen arkkuhunj, jonga 4 hän
siwui sawella ja pigM!, ja 5 laski sen kaisi-
listohon wirran partahalle j; 6 Mirjam lapsen
sisar sai käskyn wartioita arkkua, että hän »Ms
mitä lapselle tapahduiö j. Kohta sen jälken jou-
dui 7 Kuningan Tytär hänen piikans kanZa> käyö-

Kysymyxet.
1. R,utk« lapset wcnmolln Lervu, sukukunnasta olit,

koska h«il sangen kaunin pojan?
2. Ivuing» kauwan h«» s»n salaio Huingan j«lm«delsaZ
z. Mihinga hän sn sitte pam?
4. Ruinga hän arkulle tlk»?
5. INibiilgs hän arkun laski?
6. H,uka saj
7. R,uka tuli rcjrrnl: pmt»bslle?
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kendelemään wirran partahalla. 8 Hän näki arkun

. taisilistosaj, ja 9 lähetti kohta piikansa ottamansen ylös. icZ Kuin hän sen awais, löysi hän
siinä itkewäisen lapsen, ja armahti händäj. Hän
andoi kiiruhtain kutsua 11 Ebrcalaiscn waimon>
imettämään tätä lasta; ja 12 Mirjam eli siinä
niin hywin saapuilla, että hän pääsi toimitta-
maan 13 oman äitinsäl, joka myösz- oli lapsen
äitij, lapselle l4 Koska lapsi oli
taswanut ja wieroitettu, tuotiin se Pharaon
Tyttärelle, joka otti sen pojaxensj ja kutsui hä-
nen 15 Moftsj, ja -ib andoi neuwoa händä
kaikkinaisesi, wiisaudesaja taidosa, kuin Egyp-
tisä siihen aikaan tawallinen olij. Mutta koska
Moses suurexi tuli, niin, 17 ei hän mielistynyt
siihen turhutecn ja irstaiscen elämäkertan kuin
Kuningan Huowisa pidettin. iz Hän kielsi us,
ton kautta itsians kutsutta Pharaon Tyttären po-
jari, ja luki paljo paremman kärsiä waiwaa Zu,
malan Lasten joukon kantza, kuin ajallista tar-
wetta synnisä nautita, ja piti suurenivana rikkau-

tena
z. Mitä Ruinaan tytär näki kaisilistosa?
y. MihinZä hän lähetti piikans?
10. Mitä hän löysi arknsa?
li. Rennengä hän andoi kutsu» imettämään lasta Z
12. R,uka pääsi toimittamaan lapsille imettäj»täl
IZ. R,enmnaä Nlirsc-.ni toimitti imettäjäxi?
14. R.uka tämän lapsen otti posaxens?
ls. R,uing« pharaon tytär hänen kutsui?
16. R,uinga hän hänen ylöekasroatti?
17. Mielistyikö Moses Huorcin turhaan elämäkertaan?
,8. Mitä hän siis teki paw. todjstuxen jälken iäbr. il.

H) Hawaitse taita scn Kaikkiwaldian Jumalan ihmel-
lista murhcnpitoa lapsista, erinomaisesti niistä, joi-
ta ftän mieli torgvtta suuriin toimituxiin Hänen Scu-
rakunnasans eli hallitnxtsa.



tenä Krlstuxen pilkan, kuin Egyptin tawarat,
sillä hän katsoi palkan maxoa Edr. ii: 24 ,-

2?j. b) Sentähden koska hän oli neljänkymme-
nen ajastajan wanha, meni hän 19 Israelin las-
ten tygöj, ja 20 äkkäis yhden Egyptiläisen työn-
tiettäjän armottomasti lyömän yhtä Ebrealais-
ta miestä. 21 Siitä kiiwaStui hän niin komin,
että hän löi Egyptiläisen kuolliaxjj. c) Ia et-
ettei hänellä sitten enH Egyptisä turmaa ollut,
meni hän 22 lethron tygö, joka oli Pappi Mi-
diasa. 25 .Siellä hän kaitsi lethron lamdaita,
ja nai hänen tyttärenä Ziporan. </)

«9. MihingH h«n 40 nmoden u?ttnhnn» m?ni?
2Q. NtitH HH<! «rrsll lstaclin lasten tygo?
1,1. Huingn hsn siitä kiirvastui?

tyaö Mosts sitte pakeni?
»z. Ruinga hä-lettc lethron luonna kalvi?

b) Rakas lapsi! jos kerran mielit tulla Jumalan wa-
lituxi asexi, niin pyhitä itses Hänelle ,0 nuolellaijälläs, ja luowu tämän mailman ilkiästä menusta.
Rom. 12: 1.2. Sir. ;<): l. s.

c) senkaltainen äkki-
,pikaisus ja wäkiwalda. Malda sentähden mielcs ja
seiso aikaiseen sinun spdämmes pahoja liikutuxia was-
tan. Hlä myös tee mitan, cnstmmäifesä angarudesa
ja yldymisesä, ennen kuin spdämmes asettu.

<s) Moses »voitti wierahalla maalla, hänen nöyrpdms
jasiwiyzcns kautta, phden kunnioitcttawan ja ko>ki-
on miehen suosion. Harjoita sinäkin samoja awl>«
ja; Kura ties kcnnen armeliaisutta ja apua sinäkintaidat tulla tarwitscmaan.

21. Pharaon PaattumuMsta.
2 Mos. R. 3: n. s.utu.

Koska Moses kerran Kiwisesä Aradiasa, Si-
nain tykönä, Orebin wuorella kaitsi Appens lam-

E hai-



baita, näki hän i penson tulesta palaman, ja
ei kuitengan kuluman. 2 Siitä ptnsahast huusi
händä se luomatoin Engcli, mailman Metzias,
ja tygöpuhutteli näinmuodoin: Minä olen hywin
kyllä nähnyt minun Kansani ahdisturen Egyp-
tisä, minä olen kuullut heidHn huutonsa, minä
tiedän heidän tuskansa. '3 Hän sanoi myös, nyt
lähestymän niiden lupausten täyttämisen ajan,
kuin Hän Abrahamille andcmut oli, ja että Hä-
nen,nyt piti pelastaman ne ahdistetut Israelin
lapset Egyptin orjudesta, ja johdattaman heitä
siihen ulosluwattuun Kanaan maahan, jokakaik-
kia maita mailmasa lihawin oli>. a) Mutta
Moseren piti tätä innoittaman 4 sekä Israelit,
Kansalle että myös KuninKos Pharaolle. 5 Mo-
ses ej tahtonut ensimmaldä anda itsians tähvin
tvimiturccn; 6 hän esteli itsiäns, peljäten ettei
händä pitänyt uskottaman lumalalda lähete-
tyxi, ja ilman sitä, ei ollut hän'niin puhcijas
ja toimellimn, owan ajoturenZ jälken, kuin niin
suureen edesottamiseen tarwitlin >. Mutta lu-

ma-

Kysymyxet.
e. Mits Mosta näki, kaittiesm,» 2tppe>,s» lambaita,?
2. Ruinga Mlfiins>b<snda p<-ns.'dcsl«
z. Mits Hä,i b3ml!c rricla scn»>?
4. Rellenc-H Mostrrn talä «f-ata piti ilm»ittc:man?
5. TaHdoiko Moses nielixa lnkk.illc!
6. Ruinga h»n iisiHns ,Ztlli! ,'

a) Lukekamme niin sen w-snhan Israelin Kansan
tonata, että mc siitä opimme, luinga nrmiaiti mei-
dän Nälimicwnmc Wapahtajamme'ksltrwa ma-
ilman Moina-on Seu!tNi,!!dans hl'!huni!t ja iu>n«
ga raaasti hän wielä nytrin walwo jokaitstll usro»,
waisin onnen hpödptpxcn edestä, Ejer. ;4: ii. s.



mala hänelle 7 wiisauden ja ekinomaisen
aw.m. 8 Moses esteli itsiäns yhtä hywinj. Sen-
tähoen warusti Jumala hänen ihmel-la, joita hänen piti tekemän, osottaxens itsensZumalalda lähetetyxij. 3timittäin 1o ensin pi-
ti hänen muuttaman sauwans 'kärmexi, ja taas
kärmestä sauwaxi>. Sitten 11 HHnen piti pis-
tämän kätensä powehens, ja wetämän sen spi-
talisena ulos; lnutta toistamiseen polvesta we-
täisänfä, piti sen jällens tuleman terwexi. 12
Kolmannen piti, hänen ottaman wtttä'wirrasm
jakaataman kuswalle maalle, ja weden piti muut-
tuman sillä paikalla werexi. -13 Ne ensimmäiset
ihmeet taisi Moses juuri sijnH paikasa toimitta j.
Paitsi sitä andol Jumala hänelle apulaisexi 14
Aaronin, hänen weljens, joka oli puhcljas mies,
jonga piti puhuman hänen puolestans, koska niin
tarpexi tuli j. i») Nim kauwan sallei Jumala
Mostfen estelemisen, joka tahdui olla hänen to-
tutusä r«kkahasa yxinäisydesäns. Wihdoin tai-
pui hän kuitengin ja 15 laxi Midianin maaloa

E 2 Egyp-

7. Mutta mit6 Ium«l« tNosexelle lupais?
3. <Hau loisto Moses nyt «telemäatH?
y. Millä lumaln siis bMkN.^VaruLti?
1,0. Ruinga hänen piOi tekemän ensimmäisen ichmenlse thinen ihme HHneldH tehlKnä!» pitN
12. Mitä lNHses tslmannexi tekemä oli?
l). Rutt» ihmeet hän juuri sillä hnawall» teVi?
14. Rennengä Moses sai arvu^eng?
15. Miloä maaloa Mogs laxi Sgypsiin?

i) ?ämä on niille tarpclliscfi joita lum«l<
aseita r«sza!sin toimitun»»/ tttä hckin yxinkcrtaisu,
dcsa osottaisit kuuliaisuden ja nöprpden, nii-
hin apua Herraldans; sillä jonga Hän.lMtty ftu Häu mpös Voimalla waruslaa Zos.H-, i:f>.
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Egyptiin. 16 Tiellä koytais Aaron hänen, jo-
ka myös oli saanut lumalalda käskyn, men-
nä händä wastan >. Ia Moses ilmoitti Aaro-
nille 17 kaikki Herran sanat j, ja niin he ynnä
menit. iZ Koska he ensin puhuit Kansan Van-
hemmille ne sanat, kmn Herra käskenyt oli, ja teit
Kansan edesä ne kolme ennenmainittua ihmettä,
niin he uskoit Moseren ja Aaronin sanat j: ja
19 kuin he kuulit että Herra oli nähnyt heidän
echdisturenS ja mieli pelastaa heitä orjudesta, nöy-
rytit he itsens, langeisit maahan ja rukoilit Ju-
malala heidän armollista Lunastajatansj. Sit-
te menit molemmat weljexet yhdesä 20 Pharaontygö j, ja 21 sanoit hänelle: Niin sano HerraIsraelin Jumala: päästä Minun Kansaani!!
Mutta 22 se ylpiä Tyranni wastais ynsiästi:
Kuka on Herra (lehowah), jonga äändä minun
pioäis kuuleman? En minä siitä Herrasta mi-
tan tiedä, cnga päästä Isracliä minun Walda-
kunnastanij. Za kohta annoi hän käskyn 23 kuin-
ga Israelin lapsia piti wielä raskammalla työl-
lä ahdistcttaman, että kaiken toiwon
heildä piti katoman siinä waikiasa tilasa. 24
Silloin napisi Kansa Mosesta ja Aaronia »vas-
tan!,. Sen jälkeu teki Moses ihmeitä 25 sauwal-

lansj

Ruka häimcn tiellä kol taig?
l?. Mitä Mosts 2lKrK!,ill> ilmoitti?.
18. Uekoiiro W«nh«t j« heidän snnnnsl

Mitä Raosa wiclä teki?
2«. Rclinengä tygc> rveljexit sitte menit?
21. MilH h> säilöit R,,»mntt«2
22. Rui!l?s R,lN!li!!iat? ylpcydisans w«?tai??
25. Minqä hän tohta cmusi liloskäydäl
24, 'Mitä R«nsa filloi» tef,,?
H>. Mose teki ihmeitä pbOraon edcsäl
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länsi Pharaon edesä. Mutta 26 että Egyptin
Noidat heidän noitumisellans myös niitä ihmei-tä kuwailit, niin paattui Pharaon sntzänj. Sen-
tähden 27 koska Jumala hywcM ei mitän ai-
toin saanut, piti Hänen kowari rupeman, osot-
taxens suurta kunniatans tämän paisunen Ku-
ningan päälle. 23 Kymmenen angarata miksa-usta ! tulit sitte jälexyttäsin lähetetyn Egyptin
ylitsej: nimittäin, 29 kaikkein wctten muutos we-
rexi, sammakot, täit, turilat, elämden rutto, pm-
sumet, raket ja ukkoinen, heinHslrkcit, pimeys ja
wihdoin murha-engcli, joka hukutti kaikki esikoi-set Egyptisä. Kuin witsaus tuli, jota noidat ej
woinet liemittä, niin lupals Pharao qopäästää
Israelin Kansan, amoaStans Moses ja Aaron en-
sin otit pois rangaistuin!. Mutta 31 ej hätämm pian lakanut, kuin hän särki liittons ja ko-
wemmin paadutti sydämmensj. Ia 32 ehkä hänkyllä hawM, että Jumala hänen kowakorwai-
sudens tähden pani mitsauxet hänen ja hänen
alammaistens päälle, ej hän kuitengan itsiänsnöyryttänyt, waan pysyi alati Hänen waitaha-koisudesans. 5)

«6. Ntings tgbde» pharaon sydHn paatui?
27. Rumg« Jumalan tHyön slla HHndH w»stan?
28. Ruing» n,«nd« witftiiZl.? lumal» Metti Z
H?. ne witsauxet olitl
zc>. MitZ pbaras, lupaie witsauxe, allsl
zi. pitikö hsli sa>!ian?Z
32. Nöyryttir? phara« wihdoin itslanZkO! syndincn sinun tunnclluxes on tssin wälttäms«

töin, jollei mikän asia woi sinua waikutta nöyryttä-
mään itsiäs Ininalan edesä. Eikö Han ole stimnlumalas, sinun Luuastajas, joka Raymatun jaPal,
wcljains kautta, keoilta sinua parannuxccn ja ijan-
Kiikkiscn «uttides etsimisten. Rom. »: 4.5. Tit. 2,: 11.

-E Z ?2. MO-



22. Moses saatta Israelin Lapset ihmel-
lisillä tawalla ulos Egyptistä.

2 MöL. K. 11.15. L.utu.
1 Koska Jumala Mlrha-engelin kautta hu-

kutti kchkki esikoiset EZyptisä, päästi Pharas
wjhdoin Israelin Kansan hänen maaldansl.. 2-
Wiimeisenä yönä ennen poislähtemistä, piti hei-
dän, Jumalan käskyn jällen, 2 kokonans syö-
män yhden Pääsiäis Lambcm, joka kaiketi wir-
hetöin olij. Sen kautta cdeskuwattin 3 mail-
man Mchias, joka myös Hänen pyhällä kuo-
lemallans, ja ylöslioufemisellans Pääsiäis päi-
wänä, meitä Satanan mallan alda wapahtanut
on j. Ia 4 tämän Lämban merellä piti heidän
siwuman owcnsa päällisen ja molemmat pihti
pielet, 5 että Murhan-engeli heidän ohitsens
käywis. 6 Puottyön aikana löi Engeli kaik-
ki esikoiset kuolliaxi 7 niin hywin ihmisistä kuin
elä'mjStäkin, rumeten Pharaon esikoisesta, joka
hänen istuimellans,istuman piti, sen kaikkein hal-
wimman Egw'tilaisen esikoiseen asti. z Kohta
kuului surfia parku ja walitus koko maan ylit-se. 9 Silloin kutsui Pharao wiipymätä Mose-

xeu
Kysymyret.

witsa«g wihdoitt wanti pHHvtH-
ni.inn Isr«slil» lapsia?

Mitä Rnnsan Mj s/öman wnmeisenK yonss?
Mitä päanä:> .?nml«n s>ömisills edesruwatlmt
Milä heidäi, ;nti Caniban tekemä»?
Mingä tähden niin piti tehtämän?
R.oska iLngeli esiköistt kuolisi loi?
nritrz rsiroiftc dän surmaiäf

l

5

7.
l MitH »yt kuului koko niansa?
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Mn jaMaraonyöM, ja io sanoi heille: Nous-
kat ja mengät pois minun Kansastani, ottakat
myös mystänne kaikki mitä teillä on. ii Egyp-
tiläiset "taisit waiwoin päiwään odotta, waan
ikänäns kuin wäkiwallala syönt heitä ulos, ja
mieluifesti salleit heidän pitä, mitä he lainan ot-
tanet olit. 12 Tämän woimallisen pelastuxen
ja suuren hywän työn muiStori, pitämät Ju-
valaiset Pääsiäistä tähän päiwään asti. a)

Mutta tuskin olit he ulos lähtenet, ennen kuin
13 Pharao katui päästänens Israelin suuren
Kansan palwelemaöta itsiäns. 14 Hän ajoi siis
sotaioukkoncns heitä takaa, ja ssawutti heidän I<
Silloin langeis kuoleman pelko Israelin lasten
päälle. 15 He huusit ja heidän
liittons Jumala kuuli HM. 16 Ir.malan En<
geli, matlman 2 Mos. K. 2Z: 22. jo-
ka käwi heidän'edelläns) nousi ja asetti itfcns
pilwen-patsasa Israelin lasten j« Egyptiläisten
waihelle, ja stntähden ej tainet Egyptiläiset kos-
tan Israelin lapsia oikein lähestyä. 1? Wih-
doin tulit Israelin lapset punaisen meren ran-

E 4 nal

l«. Mislt ph«r«» b«ille sanoit
il. N»its EgyptMiset teit?
H2. NtitH Illd«l«islt muistsx» meeltsws-ll
«z. Mits ph«r«>o katui tuin Rgns» «Ii lähtenyt?
«4. Ruing» siis t° ti?
Hs. R.etä R»ns«, nurcnsa hl-usi phar„ot» u?aTt«Nl
16. Rnina» he tulit wnrj-ll^xi?
l?. iNihingch Israelin rrihdoin jouduitf

«) O.ikia Kristitty pita jokapänvä Pääsiäistä, koska
Kän, kiitta mailman Wapalttajata lunastuxcns ebes»

j«i luopu synnin orjudests. Rem. 4: «2,.
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nalle. 13 Silloin ojensi Moses saumansa me-
ren ylitse I, josta 19 medet kohta erkanit, ja
meri oli heille niinkuin muuri heidän oikialla ja
masemmalla puolellans, niin että Israelin lap-
set käwit keskeldä merta kulmaa myöden. 22
Egyptiläiset jotka tämän näit, olit niin rohkiat,
että he tahdoit seurata Israelin lasten jälkiä. 21
Mutta kuin he olit keskellä merta, palaisit me-
det heidän woimaansa, niin että he ka:M tulit
upotetuli meren sywyteen. b) 22 Koska 11rc?-
lin lapset näit nämät suuret woiman merkit ih-
mettelit he ja pelkäisi! Herran kunniata, ja us-
koit Herran ja Hänen palwelians Mosercn s.
Mutta 23 tämä Israelin Woiton-ruhtinas wei-
sais Herran Nimen ylistöMi werrattoman ylis-
tös- ja kiitos-wirren c).

iz. Ntits Mofts nieren ranalla saurrallans t ti Z
,y. Niitä sen pHMe to! t« tapnht«i?
2c>. Rutkn robkenit seurot» 'Hans«n jaMä meresH?
21. Rllinga Ngypttlöistlle meresH ksrvi?
32. MilH H«ns« teki nähtyänsä nsmät omiman merkit!
23. MilH Moft» weis»i« Herralle Z

») Koska kowakonvaincn ja niskuri ihminm ej anna
humalan kurittawaiscn armon itsiäns ojcnda, niin
langctta Jumala wihdoinrangaistus duomion» hänenylitscns. Ph.i> ao andoi irpotta lapset ja huk-
tui itse wcdcfä. Millä Wdiä tckc sillä sämal-
la hän myöskin usmsti rangaistan.

c) Kristityt! silakamme tästä muistutus spdänimitlisccn
Jumalan kiitoxeen, joka ftn kalliin Luthcruxcn kaut-
ta on mciiä pelastanut, sen plpiän RomiN Pispan
<li Paaiyin häpiälliftstä orMesta.

23. I-



2

7
3,

23. liMlin Lasten waelluxesta
Kanaan maalle.

2.4. ja .5. Mos. R.
1 Israelin Kansa kulutti neljäkymmendä ajas-

taika un taalla, sille luwatulle Kanaan maalle.
2 He olisit Ma ennengin tainet tulla sinne s;
Mutta 3 Jumala tahdoi tällä pitkälläZmatkslla
ja waellus-ajalla anda heille monde» määrättö-
män woiman? jahywydens todistusta, jotamas-
toin heidän piti osottaman merkit uskalluresta
ja kuuliaisudesta Jumalala wastan. «) 4 It-se Jumala johdatti heitä koko tällä matkalla
Pilwen- ja Tulen-patsasa. b) 5 Päiwällä oli
Pilwen-patsas heille sekä marjo Auringon hellet-
tä wastan, että myös johdattaja tiellä j; ja 6 i,'öl-

walais Tulen-patsas koko Leirin. 7 Koska
Pilwi seisahti Tadernakelin ylitse, niin olit myös
Israelin lapset alallans, mutta kuin Pilwi yk-
m liikkumaan, niin matkustit hekin s. Koko mat-
kalla ej he tarwinet pitä murhetta syömisestä ei-
kä juomisesta, sillä 3 joka aamu langeis nun-

E 5 kuin
Kysymyxet.

Ruinaa kauwan Ransa matkusti, Rana«l» maalle?

lNitä Jumala niin pitkällä tarkoitti?
Tvuka heitä matkalla johdatti?
tNitH hywää heillä oli pilwen-patsacrVta?
INixi hvöövtyxeri tulen-patst,H heille oli!
Mistä R,c?ns.- tiesi matkusta» taikka oll» alallans?
V,ui>»ga Ransa matkalla sai elatuxens?

«) Katso! täsa on kuwa ja esimalaus Kristityn clämäi,
tä täfä mailmas. i Ptt. 2: n. loh. 14: 6.

b) «Hcrra nnnullc sinun ties ja opeta minulle sis
"««n polkks. Ps, M 4." 86: il.
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kuin k«ste, walkiata leipää-taiwaastas, jota 9
Mannaxi kutsuttin. io Tämä taiwallinen lei-
pä oli ymmyrjäisiä ja pieniä siemeniä, niin-
kuin härmä maan päällä- ja maisti niinkuin säm-
dylä hunajan kantzaj. Ia il joka Perjan-
daina langeis siitä maahan kaxinkertaisesti, kuin
muina päiwinä, 12 sen seurawalsen Sabbatin
tähden, Lanwandaina. 13 Hitz heilda puuttui met-
tä, niin ei tarwinut Moses mitän muuta, ku-
in ainoastans lyödä kalliota sauwallans, niin
siitä juoxi wetta Kansan tsrpexi. 14 Ei tar,
winet he myöskän koko tällä matkustamisen ajal-
la pitä murhetta waatteista, sillä ei ne wan-
hennet eikä kulunetj. 5) s..Mos. K. 8: 4.
Neh. 9: 21.

Mutta 15 he napisit yhtä hywin Jumalala
wastan yhden kerran toisen perästä. 16 Ker-
ran ej tahtonet he enä syödä Mannaa, wacm
sanoit: meidän sielumme kyllästy ja suuttu tä-
hän jokapäiwäiseen ja huonoon ruokaani; Mut-
ta 1? silloin lähetti Herra tuliset Rärmetsan sekan. is Toisen kerran nostiRo-rahn Puk-

k»

~ Mixi si <ttl<v»Ni»en leipH kutsuttin?
is. Mitä M«nn« oli?
I I>. R<?6k« nrann«« kalinkertai-ftsti lageis?
»H. NlingH tähden silloin niin langeis?
l?. Ruing» Ke sait «vetts matkalla?
!«4, «vliko heillä murhcttn maatteistft?
H?. Ruinqa he itscns w«,«lan?
i5. Ntitä be kerr«n INannnetl, auttelit ja sanoita
«?. rNtkä heille tuli rana?.,Vtuxe)ci stntähden?

0) Jumalan ihmcllincn cdeskatstmus ja muphenpito il>°
missstä hawaitaan lukemattemalla muod«l«



fo kapinan Mosesta wastans. Mutta 19 maa
halkeis heidän allanö, ja nieli heidän kaikki
eläwäldaf. Koska ne miehet, jotka olit lähete-
tyt lumottua maata wakoimaan, palatesans 20
petollzfesti sanoit, siellä asuman Enakin Poja;
eli hirmuiset suuret miehtt>, niin yldyi kaikki Kan-
sa 21.suureen huutoon ja kapinaan, tahtoin pa,
lata jällens Egyptiin. 22 Silloin uhkais H?r-
ra Hänen angarasa wihasans, että kaikki mar»-
hat, jotka Egyptistä uloslähtenet olit, piti neljäw
kymmenen ajastajan sisällä, matkalla kuoleman,
ja, ainoastans heidän lapsens siihen luwattuuu
maahau tuleman. e/> 23 Moses ja Aaron ej tul-
let itsekkän sinne sisälle, 24 koska Helin uskomat,
tomudellans syndiä teit Jumalala wastan Ebr.
3: 19. joka kuitengin lupaurens mm uskollisesti

-täyttä. 25 Ainoastans kari niistä wanhoista
ja Raleb pääsit sinnej. Mutta niidcft

wanhain luku oli, Egyptistä lähteisä, 26kuusi ker-
toi

ly< Ruinq,» tälle foukollc rHwil
2u. Mitä wakojat pal»tesa»« Vlansan maali>» R<ws l<

le sauoit?
2r. MihinkäRnnsa heidän pet»lliseet« puheotans yldyi?
22. Millä Jumal» silloin heitä udkaig?
2;. Hiko Mosesran i» Aarstz tullet kanaan maalle l
24. Mixei he sinne pääe>net?
25. Rutka n>anhoi«l« päästi sinne?

-26. Ruing» suuri w«nh»i» luku oli Ngyptisitä li^isä!
' <i) Oppikamme tästä, lsnssxi: kuinga mc

mpdellä häpiälliseM kostamme Jumalan jokapäiwäi»
set tawalliftt hywät tpöt, ja niinmuodoin juuri

lumalata niitä mcildä Mittamaan;
Toiseri: kuinga fliurclla pitkämiclisMBä
k'u'tcng!N fpndisiä karsi; Mutta myös Kolmaneri:
kuinga hirmuisesti Hän wihdsln rangaist niitä, johl
5a Händä filkkMat ja <lönkats»wat.
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taa fata tuhatta miestä l; ja 27 lasten luku,
jotka korwesa synnyit, oli myös liki kuusi sa-
ta tuhatta s. Herra osotti Mosexelle, ennen hä-
nen kuolematans, sen ulosluwatun maan 23 kau-
kaa yhdeldH wuottlda. 29 Moses kuoli samal-
le wuorellej ja 30 Jumala itse hautais hänen,
31 ettei kukaan pitänyt tietämän' hänen yau-
tans ja joku mitämax menemän sinne, Epäju-
malan palwellusta harjoittamaan. 32 Hänen
jälkenseurajans, Ruhtinas Josual, johdatti »vih-
doin Israelin lapset siihen sangen toiwottuun
maahan. 33 Sen omistit he miekalla j, ja Ju-
mala sanoi heille selkiästi, 34 että heidän piti
ulosjuurittaman kaikki Epäjumaldcn palweliat,
jotka olit kyinmenen erinäistä Kansakundaa. 35
Heidän mennesansä Jordanin wirran ylitse, ja-
koi mesi itsens, niin että he käwit kuiwin jal-
»voin weden wälitse. 36 Koska he soitit sodan
Basunailla, jakois Jerikon muuri ja tornit it-
festänsl. Ia 37 koska Josua yhden kerran ei
ehtinyt täydellisesti, kostaa wihollisians ja päät-
tä hänen woittoans ennen ehtota, niin hän sai
rukouxillans Auringon, seisomaan sen päiwän il-
man laskemaa keskellä taiwasta Gibeonisa, ja

Kuun
2?. Ruinqa monda lasta korwesa sy«dyi?
28. Mistä Moss näki Ht. mcfan ennen kuin hän kuoli?
2.Y. Misa Moses kuoli?
ZQ. Ruk» hänen hautais?
Zi. MingK tähden lumnl« itse hänen hautais?
32. R.','ka sitte johdatti Ransaa Rannan maalle?
zZ. Millä Israelin lapset Ranaan maan omistit?
z4. käskyn he sait maan Asurvaisisla?
35. Mitä lordanisa tapahtui hejdKn menncsänsH stn

ylitse 3
z6. INistä Muurit ,a Cornit lerikosa kaaduit?

Mingä tähden 2sslring« ja Ruu seisoi?



SH,

i

2

3

4.

Kuun Ajaton laxosas. WiWin jaoit he maan
keskenäns 33 arwalla Isra<lin Sukukundain lu-
gun jalkcnj. Ainoastans 39 Papillinen Suku
ej saanut perimistä heidän seasans.
Niillä Israelin läpsit jaoit maan keskcnän»Z
Ruka suru e» snnnut «saa?

24. Lain ulosandamisesta.
2 Mos. R. 19: 2Q ja 21. L.utu.

1 Siihen aikaan oli se Seurakunda, jok.a Me-
siiasta odotti wiela lapsudesans. Gal. 4:1»
Sentähden oli tarpellinen, että se,, kowan oi-
keuden ja Lain kautta, piti kurisa ja järjesty-
xesä pidettämän, ja sekannuxesta Pakanain
kantza suojeldaman, niinkuin myös esimalau-
xisa Seremoniain kautta, Elvangeliumin salai-
sutten ymmärryxeen saatettaman. Ebr. io: 1.
2 Israelin lasten korwesa ollesa j, andoi siis
Herra, heidän kuningans, heille kymmenen
käskyä. Mutta 3 kolme päiwää ennen piti
Kansan itsiänS siihen pyhittämän, ja pese-
mään heidän waattens. a) 4 Kolmandena päi-

wä-
Kysymyxet.

Mingä tähden m'!i, kow» oikeul! ja esimala»r«t Gere,
moniain kautta, olit tarpelliset wanhafa Testa-
mcntiss?

Roska Herra snnoi Israelin lapsille Lain cli Him-
menet Rastat?

Ruinga raurran Ransan piti roalmi«tani».n itsi«tn»
Lakia ?

Kuka z:den» päiruänä »lmauntui Sinain rvuarellal
n) Mitä muuta nc monct puhdistuxtt Vanhala ?csta-

mcntisa merkitsevät, kuin ettäin-, jotra tahtuwat tu -
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wänä (eli Helluntaina Apost. T?g. R. t:' i. s»),
ilmoitti Herra itsens tulen liekisä Sinain wuo-
rclla. 5 Silloin yldyi kauhistama pitkäiftn jy-
linä ja tulen leimaus ja sangen wäkewän Va-sunan ääni kajahti Ps. 13: 8. 6 Itäistä mer-
keistä tiesi Moses johdotta Kansan ulos leiris-
tä/ Sinmn wuoren tygös. Silloin näwyi? pa-
xupilwiwuoren päälläj, joka syndisten silmäin
edestä pyhäsä pimeydesä kätki, 8 sen korkiam-
masti Jumalan, monen tuhan-
nen Engelein joukon kanffaf. Gal. 3: 19. Mut-
ta 9 muori rupeis suitsemaan ja «vapisemaan,
iv Tästä tuli kaikki Kansa suuren pelkohon, ja
ei royjenut lähestyä wuorta, maan seisahti sen
alla, odottain hämmästMllä mitä tapahtuma
oli>., Ia Mosexen piti kaiketi paneman 11 ra-
jan .wuoren ymdärille, ettei yhdengän pitä-
nyt astuman sinne ylös, sillä Herra uhkais sel-
tiästi, että Hän tahooi rikkimuserta sen, joka
sinne astui j. b) Za juuri silloin puhui Juma-

la

5. Mitit silloin tapahtui?
Mitä Moft» näiotä merkeistä vmniörss?

7. Mitä wuoren päällä Nnwyil
8. Mitä tämä paxu pilwj kätki?

Miten lvuorelle käWi?
»o. Mjdin Ransa nyt joutui?
li. Miti Mose)en piti paneman wuHre« ynibärille?
t2. Mingä läböen hänen piti niin tekemin?

la ahkerudella puhdista spdammms kaikista hiiyeis?
ta. Kor. ?: 1. s. Psalm. 37: 4. Ivh. 1;: 2,. Tite
2: 14. Hs. 1: 16.

z) Kuinga paljo onnellisemmat ow«t uskomiset Uuden
Testammdin aikana, että he nyt taitamat peWmä-
ta mennä Hsäns tygh ja turwallisestiHändä kaikisa tarpeisans. Rom. 5:2. Ebr. 4:16.
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la 13 Kymmenet Käskyt Hänen Kansallens f,
joiden sisällepito on, 14 että msiöän pitä ra-

kastaman kaikesta woimasta,
ylitse kaikkia, ja kaikkia ihmisiä wilpittH-
mästi, niinkuin itsiämme!.. Math. 22: 37.
-> - 40. Rom. 13: IQ. Nämät Käskyt siis 15 ei
waatinet ainoastans ulkonaisesti siwiiitä. käytö-
xiä, mutta myös wielä enammin kaikkein aja-

tusten ja MMtenchaluin ojendamista Jumala»
pyhän I; Math. 5: 20. s. Nii»
että tämä Laki oli pidettawa 16 niinkuin yxi liit-
to ja sääntö, täydelliseen, mieluiseen ja lakka-
mattomaan kuuliaisuteen ja alamajsuteen Aima-
lata wastan >. 5 Mos. K. 9: 9.

1? Koko tämä asia oli niin kowastt peljät-
tänyt. Kansan, että he rukoilit Mosesta täste-
des ilmoittamaan heille Jumalan tahdon ja nii»
laittamaan, ettei Jumala itse heille putzuis. 13
He luksit myös Mosesta mieluisesti kuulla!,, e)
Moses suostui tähän heidän anomureensa jaroh-
kais heitä 19 sanoden: Älkät peljätkö - -1, jon-
ga jälken 29 hän meni sen pimeyden tygö jo«
sa Jumala oli I, ja 2T toi sieldä tullesans ne

muut
<;. Mits li>malK Uloin puhui rvu»relbal
,4. NMä näiden Rällk?in sisäwpito enf
,5. Mitä nämät R.ääkvt waadeit?
t6. Rliinga tämä «;.«!'! s>, ,ftid.ttä<vä?
l?. Rmnga todo tämä «siä Rcmfalle näwz'»?
,8. Mitä Ransa lupai»?
ly. Rl:,'nZa Moses heitä r»bra,«?
Hc>. MMnqä Nloses sen jälkc» meni,?

MitH Wose« soi sifldä tuttts^i!»?
«) O jymiset! se on armo lumalalda, että Fsn ncu»
- tcitä ihnnstcn, teidän wcljcinnc, kautta, ja ti

nuyisa, eli ilman wnlMppalcitä.' wk-
K. za. zi. Cbr. 1:
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muut Jumalan säännöt, sekä Jumalan palwel-
lurcn muodosta, että myös Kansain ja Walda-
kundain maallisesta Hallituxesta. 22 Sitte te-
ki hän uhrin Jumalalle, ja saatti Kansan wic-
lä wastudesti lupamaan kuuliaisuden Jumala-
la wastan!, andain myös, tämän suuren ta-
xauxen ja liiton jälkimuistoxi, rakenda 23 kaxi-
toistakymmendä patsasta altarin ymbärille, kah-
dentoistakymmenen Sukukunnan lugun jälkm
Israelisä. 24 Sen jälken astuj Moses «vuorel-
le!, ja wiiwyi siellä 40 päiwää ja 42 yö-
täj, ja sai Jumalalda 26 ej ainoastans käskyn
Seurakunnan Majan rakennuxesta, jq muodon
jonga jälken se tehtämän piti, mutta myös La-
in kiwistä Taulua, jotka Jumala itse teh-
nyt oli. 27 Moscxen niin kauwan wiipyisä wuo-
rella, waiwais Kansa Aaronia niin kowasti, et-
tä hän wihdoin waloi heille Ruldaisen Vasi-
kan, Egyptiläisten Epäjumalan Arin muistoris.
Tätä Epäjumalata kunnioitti Kansa 23 aiwan
järjettömällä ilolla!; mutta heidän iloitesanS tu-
li Moses alas wuorelda, ja kuin hän kuuli Kan-san huudon, niin hän 29 kiiwaudesta heitti kä-
sistäns pois ja löi rikki Lain kiwiset Taulut!, joi-
hin 32 Kymmenet Kästyt, 31 Jumalan sormel-

la
22. Mitä Moses fitte tiehen, otti!
2Z. Mitä bs» my.'» andoi rakendn l
24. Mihingä Moses sitte astui?
25. Ruinga k«l>wttn hän rouorella wiiwyi?
26. Mitä hän lumalald» siel!» sai?
27. Mitä rvairoais Aaronin tekemään Mose-

xe» wiip isä?
2?. Ruinga Ransa kunnioitti heidän l3päjumalalan.e?
2>). Mttä Most» teki koska hän kuuli kansan hudon ja ilon?
Z«. Mitä taltuin päällä kirjoic.ttu oli?
ZI. Millä Iv>mmt!.et kirjoitetut cNt!



81

7a kirjoitetut olit. 32 Hän poltti myös sen kul-
daisen Wasikan ja musersi sen tuhwaxi, hajoit-
ti sen w»teen ja andoi Israelin lasten juoda.
33 Sitte teki hän,, Ilunälan käskyn jälken, toi-
set Taulut, endisten kaltaisetj, ja nousi 34 Ylös
wuorellej, ollen siellä 35 neljäkymmentä päiwa ja
4» yötä >. Ia katso, 36 silloin astui Herra
(Isä Jumala) alas pilwesäl, ja seisoi hänen
kantzans Mä, ja 37 saarnais Herran (Mctzi-

. sren) nimestäj. 2 Mos. K. 34: 5. s.'la kos-
ka Herra waelsi hänen kaswons edestä, huusiHän: 38 Herra, Herra Jumala on laupias
ja armollinen, ja pitkämielinen, suures-
ta armosta ja cotudesta! Joka pitä lau-
piudcn tuhandeen polween, ja otta pois
tvääryöen, ja sonnin, jon>
ga edes ej yxikckn ole wiatoin ; joka et-
si Isäin waärpden lasten ja lastenlasten
päälle, hamaan kolmandeen ia
polween j. Ia Moses kumarsi kiirusti itsens
maahan ja rukoili Herraa 39 sanoden: «Her-

jos minä olen löytänyt armon sinun ede-
ccfas, niin käykön sijs Herra meidän kanHam-

(sillä tämä on niskuri Kansn), että sinä oli-
meidän wäärydellemme ja synnillemme clr-

«mollinen, ja omibtaisit meitä smulles perinnö-
-8 «ri."

Z2. R,uinq« Mos? teki kuldaisen wasikan r«nsi»!
33. b«n toisit laulut jLllens sai?
34. Mi'inqs Mosts niiden dantza nousi?
35. Kungn kauwa» Mose» wuovella oli!
56. silloin astui «las pilrvesa?
z?. Mistä Herra Mosexelle saa-rneie?
38. Mi!a huusi watldaisans Mosexen kaorcaill

, tdlLtä?
3). RuinZ« Mosta H««r«« vukoN Kansiu» <i»e»t<tz
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«xi." 4<2 Siitä ajasta paisti Moseren kaswot,
että hän niin kauwan oli Jumalala pulM . :j.
Sentahden, 41 koska hänellä oli jotain puhu-
mista Israelin lasten kansta, pani hän peitten kas-
woins eteeni, sillä 42 muutoin pelkäisit he lä-
hestyä händä, ja ei tainet händä katsoa, smsuuren kirkkauden tähden.

<fi. Rulnaa rttoselen kaZwot sitte olit?
tzt. N!itH tNoses p«« knQwoiM eteen?
4». Mingä lähden hän niin tekii

D Abkera ja lisiasti kcrroittu kansakäyminen Junia-
lan kant)a, saatta Jumalala pclkäwaisttn uskon ja
hywät awut senkaltaiseen srwoon ja kirkkauteen, e)-
ta ne, >umalatt»nnldakin syndislldä, wostoiu heidä»"

tahtoans, w«atiwat crinomaiscn. kunnian. 2 Kor.
3:7.8.

25. Samuelista ia Elin Pojista.
1 Sam. R. 1.2. I. L»uru.

Hanna, Lewitan Elkanan waimo, meni joka
.tvuosi 1 Siloon, uhramaan ja rukoilemaan Her-
ran Huonesal, josa hän itki aina murhesta, 2
ettei hänellä ollut lapsia!. Yhden kerran koska
hän kauwan sydämmestä itterens huokaili, jaru-
koili että Jumala annaishänelle pojan, kysyi hä-
neldä Wi ylimmäinen Pappi, (se jonga hallitu-
xen aikana Simson suuren wäkewydens tähden
on niin kuuluisaxi tullut) Z kuingas kauwan olet
juowuxisal? Mutta 4 se jumalinen waimo was-

tais
Kysymyxet.

~ Mihinga H«nn«, Nlkanan waims, jeka wuosi menil
«. NTitä Hann? ro alitti Herran Huonesa?
z. Ruinqspappi iLli P kuinHoNN» r»uwal» huskail»
4» Vit< wsstaisl
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tais händä toimellisesti: Ei minun Herrani, mi-
nä uim muryellinen waimo jaminä olen rukouxi-sn w«odattanr/t minun sydämmeni Herran eDe-
fä. 5 Silloin sanoi Eli hämlle: meni siis rau-
haan ; Israelin Jumala andakon sinulle sinun
rukouxcs. a) 6 Sen jälken synnytti Hanna po-
jan, jonga nimen hän kutsui Samuel!. Ia?
kuin hän HMn wieroittanut oli, toi hän hänen
ylös kantzans Herran Huonescen, että hänen
piti siellä Herralle pslwellumi aina oleman, b)
8 Minä hänen jallcns, sanoi waimo, Her-
ralle palwellureen kaikexi hänen elinajaxens, et-
tä hän Herralda rukouren kautta saatu on. 9
Hän weisais myös Herralle kiitos-wirren j. Mut-
ta io nuorukainen Samuel kaswoi hywisä ta-
woisa, maelsi hurskaudet ja oli otollinen se-
kä Herran että ihmisten edesä s.

SiO wastan olit Ylimmäisen Papin pojat, Ho-
phni ja Pinehas, 11 juuri pahanelkiset ja hape-
mattömät Jumalan palwclluxen WväiM, jot-

F 2 ka

5. MitH Pappi Nli silloin siihen sanoi?
6. Ruuliko H.rra Hannan rukouren?
7. tNihingä Hanna sitte toi poikansa? '

;

8. Mit» Hanna h«ndz tuodesaNl- sanoi?
Mitä hän o?iel« kiitbxeri teki?

10. R,uing» Samuel ylöskascooi i
!i. Millisst Nlin föiat oUt ,„ mitä pahaa he teit?

«) Wanhcmbain tule alinomaiftsti ja hartasti rukoi
ill« armosta rikasta Znmalsta lastms edestä, ja

«) jo heidän picucsä lapsudcsani pyhitä heitä luma»
lallc, joka tapahtu silloin, koska heitä, opttuxella ja
hywällä elämän käutöxwä / johdatetan ja saatetan
totiseen Jumalan pelkoon, ja ei, niinkmn sctt pahem»
bi usiasti hawaitan, yllvtctä ttirhuteen,
laiskutcen, tottelemattomuttt» »a muihin sFndehin,
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ka seka polttouhrista poiswarastit parahimmam
lihawlidcn, että myöskin muulla irstaisudella ja
elkiwallaisudella, juurilumalanpalwelluxenajal-
la, teit suuren pahennuin >. Mutta 12 Sa-
muel ei seuranut heitä, waan weetti hänen nuo-
rudens wiattomudes ja Herran paltvelluxesj. c)
Sentähden tuli hänestä myöskin wihdoin 13 suuriProphetci ja kuuluisa Kansan Duomari j; jota

Elin pojat riensit 14 omaa turmelluötans
kohden!, ja wedit Isänsä samaan onnettomuteen
heidän kanssani, 15 että hän, maikka Jumala
oli nuhdellut händä, ei kertakan kurittanut heitäheidän pahuudens ja häpiällistcn käytöstens täh-
den. 16 Jumalan wanhurskas wiha osotti
itsens ensin molembia poikia kohtan, jotka so-
tajoukon ja Jumalan Liiton-arkin kanya olit
mennet sotaan, heidän wihollisians Philistereita
wastanj; Silla 17 sotajoukon kaatuesa he myös
kuolttettin ja Arffj otettin poisj. Ali jällens>
heidän wanha Isänsä, joka istui istuimessa Seu-
rakunnan Majan trMnä tiellä ja odotti sodansanomia, iZ kuulttuansa kuinga käynyt oli 5
langns maahan taappäin istuimelda, mursi nis-

kans

12. Samuel beiösn csimeMiäns?
iz. iNitä mies myös Samuelista tuli?
14. N7icä lohden Nlin pojat itsiäns riensit?
is. !Ni!fH h idän Isansa rikkoi Jumalan mielen?
16. R, ta Jomala enss» rankaisi?
I". Ruiiillia pojille tappeluxesa kani?
,8. Miten alille tapahtui kuin hän sodan sanomat kuuti-i

c)cötltän lasien parista jakanMaMiscstä,
<i) ci sallita mitän kiukkuisutta heidsn tpkönäns, waan

H«tä stn edestä kM'itetM.
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tans ja kuoli, 19 yhdexänkymmenen j,a kahde-xan ajastajan wanhana. e)
Ruingtt wttnhana ruoll?

c) Se, joka on kehno ja pchmiä lastcns saa
wihdoin heistä sydämmcn surun ja kuoleman hau-dan, koska Hanna, kaunisti kaswatctusta Kamu?»
Måns, saa wanhudens sauman ja moninaisen ilom

e6. Samuelista ja Saulista. >

1. Sam. R. 7. - - - 31. L.uku.
Samuel, tämä sangen hurskas, totinen ja wii-sas Duomari, 1 waclsi joka wuosi ymdari maan,

kuulustellen jos myös alhaisemmatkin Duomarit
oikein toimitit heidän wirkans, ja teit kaikifa pai-
koisa oikeuden kaikille >. a) xiti murhen 2sen puhtan ja totisen Jumalan palwelluren ylös-
auttamisesta ja woimasa pitämisestä, yhden Kan-san seasa, joka oli wciipunut falihistawaisecn
Epäjumalan palwelluxeen. h) 3 Ei hän ottanut
lahjoja; c) M niin sanoi hän wiimeisesä Kan-

> F 3 san
Kysymyxct.

1. Duomnri voirkaang l«imitt<?
2. Ntista HHn n?i?la murhetta piti?
Z. Vttiko Vnmu-l lczbjoj»?

Rukoilk«m lumalalda Kuningoita i?im.2:i.2, jotka
«) rakastamat alaniaisians ja ttsiwät heidän parastans,
5) andawat nuoremmat ja wanhemniat Sko«lu'sa ja

Kirkoisa saatetta Jumalan toqö, ja owat itse Ju-
malala pelkäwäisct, Jos. K. i: 7.8. Psalm. ii<?.

c)tckewZt mnös, oman etunsa pyytämä ta , oikeuden
alammaisillens, ja rukoilemat heidän edestäni. l Ku-
»ring: K. 3: ?« 9. 8:2?. s.



fan fokouxesa, kuin hän piti: Täsä minä
y?astatkat minua Herran ia Hänen
duns Saulin edesä: sanotat joL minä jon-
ZuN kadeetä olen labjoja otrnnut ja silla an»
danul soajsta minun silmäni, sortaxeni yb-
dcnZän oikeutta, niin minä annan sen teil-
le jällens. '4 Ei hän koskan unhottanut ru-
koilla lumalata hä»en Kansans edestä. <5 Hän
osotti myös heille uskollisesti sen oman tien>.

Mutta 6 Israelin lapsilla ei ollut ymmärrys-
tä, oMasa arwosa pitä niin rehellistä Esimies-
tä jatytya siihen lcmbiään Jumalan H',slitureen,
jonga alla he täbän asti elänet olitj, maan 7
pyysit saadarens Samuelilda Kuningan, heitäns
wallitsemaan. 8 Syy tähän oli kyllä, yhdes-
tä osasta, Samuelin poikain pahat käytöret,
koska he Isäns wanhalla ijällä Duomari Mir-
kaa toimitit; Mutta siinä simusa petyit he myös
tainkaltaiseen turhaan halun» siitä loistawaises-,
ta ja suuresta prameudesta, jota Kuningasten
Huomisa harjoitetan ja Mga puolesta he ei tah-
tonet menoisansa Ma halwemmat Pakanallisia
Kansoja, jotka, asuit heidän ymhärMns, </) 9

Zu-
4. Unbottiko, Vsinuek ruksilla Ransan edestä?
5. Mitä bän Keille uLkolliseLti osotti?
tz, Arwafito Ransn Herray b7wfdey 1»

mieheni rel-ellis^den?
7, MitH hcMsiis Vamuelili>«,pyxstt?
8. Minna tähden he Runingyst» itselle»,s ynoit?
H.

O Jumala.' älä su» sitä kyin minulle wabingolliH
ncn on, jus minä wiclä kljinga ahkerasti tulisinru-
foileniaan sitä Slnulda, waan l«!na sitä kuin hyö-
dyllinen »n , ehkä minä en ymmärrän sitä rukoilla.-
Mä; tapahtuko» ,ainllastans SiMN tcchtoi<
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Jumala sallei wihdoin sen niin tapahtua, ja an-
doi Saulin heille Kuningari j, joka löysi" Ku-
ningallisen Kruunun, sillä MH hän io Samu-
elildaj KuninMi woideltin, ii koska hän, I-
fäns aasin tammoja hakeifans, tuli Samuelin
tygö niistä tietoa pMämään >,. Mutta että I«
sraelzn lapset ylpeydestä anoie loiötawaista Ku-
ningasta, niin andoi myös Jumala heille Sau-
lin , joka kyllä 12 oli päatans pidembi kaikke
Kansaa!, waan 13 ci sentähden muita toimel-
lisemdi elikä awui>lda etuisambi s. Saul osot-
ti y,däky!lässesti sydammensa pahuden ja tur-
melleen 14 siinä, että l)än alinomaisesti wai-
nois sitä rehelljstä ja wiatoinda Dawiditaj. Wih»
doin langeis hän niin sywästi, että hän kysyi
neuwoa 15 pcttäwäiseldä 9toita-waimolda, kos-
ka hauella ei enä ollut Uskallusta sen.suuren
ja yrinänS woimallisen Jumalan päälle, ja
hän ei woinut pidämmeldä kärsiä haawoitetun
oinan tundons wciwaa.

io. ReldZ Saul Runinga'i weidcltin?
il. Roska se tapahtui?
12- Nuinga pitkH Saul oli?

»z. lpliko S«ul myös nwita tKimellifembi>l
»4. Ruinqa dHK «sottj s/dHmmens pahudenl
15. RcldH hän wihdoin neuweja k^silil

37. Dawid woitta Goliathm.
I. Sam. R. 17. K.utu.

Kuningas haulilla oli alinomainen sota il
Pyllisterein kan§a. 2 Molembain fttajsukkoin

F 4 sti-
Kysymyxet.

l. Htuiven Vantz» V«ul bellittHmzKH foti?
». R,uk<l terr«w tuli Pb»!i«<«ein leiristH?
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se>soisa, yhden kerran, toinen toisens kohdassa,
, tti<i Goliath Philisterein leiristä!. .Hän oli san-gen wuri mies, Z kuutta kyynärältä ja käm-

menen tcweytta pitkäj ja hänen Pantsarins pai-
nii 4 kahdcxankymmendä leiwiskätä s. Tämä
y!piä Philisteri häwäis Israelin sotajoukkoa,
ja 5 sanoi pilkassa, että heidän piti walitseman
yhden joukostans, joka tulis heisse Puolusmie-

- he> j sotimaan händä wastan. 6 Jos se sais hä-
nestä woiton, niin piti Philisterein oleman I-
sraelitercin palweljatj, niinkuin myös sitä «vas-
tan, ? Zsraeliterein piti oleman Philisterein or-
jat, jos toisin käwis ja hän sen woittaiSj. Saul
ja kaikki Kansa kuuli tämän haaston; Mutta
de hämmästyit ja pettäisit suuresti: siitä paisui
Gollathin ylpeys. § Neljäkymmendä päiwää
jälexyttäsinj andoi hän kuulua tämän kerskaus
ään'N. Kuin Saul er enä kärsinyt kuussa tä-
tä bäwaistystä ja pilkkaa, andoi hän ilmoitta,
9 että kuka ikänäns sen miehen lois, sillä an-
dais hän tyttärens Puolisoxi. io Se wähäi-
ncn Dawidj, koska hän tämän kuuli annoi koh-
ta ymmärtä haluns, mennä sotimaan tätä suur-
ta miestä wastan, jsta hän ii ei lukenut waa-
rallisemmari Jalopeuraa ja Karhua, jotka hän,
paunendaisansZscms Karjaa, ennen tappanut oli>.

M-
z. Ruinqa pitkä Goliat oli?
4. N-itä s>an!>n pantsarino painoi?
f. ,i,!!g< ha» Israelin sotajoxkroa t>nmnig?s. l sn lupc-io jos ,?fl! Israclita hänen Woitt«ls?
7. !" itä piti tuman jc« toisin kärvis?8. kauhan c oliat tzerLkaiN?
9> lN,ss Saul annoi ilmoitta »02 >okn Goliatln löiel
i». l?alaia mennä Goljatia nastan?
li. Dnwid händä «-aaralltsixi luk.nut?



Nämät ilmoitettin Saulille, joka 12 puetti waat-
tens hänen yllcns, ja pani waskilakin ja pant-
sarin hänen paällens j. Mutta 13 Dawid ei
tainut käydä läsä warustuxcfa, ei hän ollut
sichen tottunut!, waan 14 otti ainoastans sau-wans jalillgonsa käteensä, ja walitsi ojasta wii-
si siliä tu kiwe, ja pani ne paimenen kukkaroon
ja säkkiini. Näin käwi hän Philisteriä
tan. Tämä 15 ylönkatsoi hänen ja sanoi kiroil-
len ja pilkaten: olengo minä koira ettäs tulet sau-
walla minun tyköni < ? Multa 16 Dawid was-
tais pellämätä: Minä tulen sinun tygös Her-
ran Zcliaothin nimeen, ja uskalluxesa Hänen pääl-
lens, jotas pilkanut olet. 17 Juuri siinä sama-
sti riensi hän ottamaan kiwen kukkarosta, ja lin-
gotta paiskais Philisteriä otsaan, että kiwi me-
ni hänen otsans sisälle, josta hän langeis maa-
han kassoillensa. 13 Sitte juoxi Dawid ja we-
ti tupesta Goliathin oman miekan, ja hakkais
sillä pois hänen päänsä. 19 Kohta pakenit Phi-
listerit, ja Ismclin lapset sait täydellisen «voi-
ton >. Ia 20 tapahdui koska Saul palais Phi-
listncjä lyömästä, että waimot soitit ja lauloit
keskenänö: Saul löi tuhannen, mutta Dawid
kymmenen tuhattaj. Tästä riemulaulusta
käst.yi Kuningas Saul sangen suuresti, ja 21

F 5 , 0!i
12. Ruinga Saul Goliatia wn«tan Dawjdin w«ru«tiZ
iz. Oliko tämä warustus Dawidillr sowelias?
»4. Ruinga hän siis kawi philisteriä wastnn?
15. RuiNlfa Goliat teri j» s«noi, kuin hanD»mid,'n näki?
16. D«wii> hänelle wastais?
17. Mibinssä Dawiö siinä samasi, lingoin?
18. !Nitä Dawid otti, Goliatin päätä
ly. Mitä philiLterit N7t teit?
tll. Mits tapal-tui kuin Saul woito»tan« pnlais?
»l. R,«inZa Sn«l sttte 08 D«widi« ma«t»nZ

89
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eli siitä hetkestä Dawidin «vihamies kaikkc»q
elinaikanans. 22 Ei hän myöskä« andskut ty-
tärtäns Dawidille, nimkuin hän luwanut oli,
«vaan naitti hänen wffclle miehelle!. Mutta 2Z
KuninMN poika oli rehellisembi
24 Hän piti Dawidin korliasa yrwofa ja miel-
tyi sydämmclliscen rakkauteen ja, ystäwytcen
händä wastan, ntin >cttä hän teki liiton hänen
kcmtzans. 25 Saulin toinen tytär Mital ra-
kasti händä myösj. Koska se Saulille ilmoi-
tettin, käski hän sanomaan Dawidille, että 26
jos hän tahdoi tulla hänelle wäwyxi, niin piti
hänen lyömän omalla kädelläns sata Philiste-
riä. 27 Saul toiwoi, että tämän nuoren San-
garin witzisti piti stinä toimituresa hukkuman >.
Mutta Dawid läZi matkaan ja löi 23 kari sa-
ta Philisterjä. 29 Tämän rohkian työn pal-
kan, sai hän Kuningan tyttären emännäxenS.

22. Fnnoiko Saul tvttKrelM Dawidille?
2Z. Ruka oli rehellisembi Toroidin wa«t<m?
24. Rinnga Jonatan siis täytti itusns!
»5. Ruka rakasti!
26Rulla ehdollakuninga»lupnis stta Dewidt», wKwyM»
27. tNitH laul toiwoi Dawidille silloin lapahituwan?
28. Ruing» monda phlAsleriH D«wid löi?
2y. S«iko Dawid sitte Saulin tyttFren?

Jos sota nouse meitä wastan, älkämmc sentZhdenhänynHstpkö, totisellakatu,
uskolla scn armollisen Jumalan puoleen,

jolda yxinäns k»ikki woitll ja hpwF onni tule
ja toiwottawa on ', sillä jos me olemme liitosa Hä-
nen kantzans, niin taita HZn suojella ja edcswasta,
la meitä liaiwaingin träiikappalbcn kautta Ps. l8:
30. Meidän pits myös rukoilcnmn lumalata, ettH
Hsn kää«»äit nihnllisttmme Mämmtt rauhallis».

33. Saul
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28 Saul lvmnoo ja tawoittelee Dawidita.

1 Sam. R. 19: 21. 24 ja 26. L.uku.
Kuningas Saul puhui yänen palweljoillens ja

erinomaisesti pojallens Jonathanille, 1 että he
tappaisit Damidinj. Mutta tämä korkiasa ar-wosa pidettäwä Kuningan poika 2 »varoitti sa-
laa hänen ystäwätäns menemään lymyyn, ja
rukoili myös Isäänsä hänen edestänsj, ehkä hän
stn kyllä tiesi, 3 että Dawidin piti tuleman kor-
Atttuxi Kuningo,7iseNe Istuimelle ja sulkeman
händä siitä ulos, johonga hänellä, niinkuin Ku-?
ningan pojalla, näwyi oleman suurembi oikeus,
kuin kaikilla muilla. Kohta sen jälkcn tuli Saul
waiwatuxi 4 sangen raskalla ja wäkiwallaifellasydämmen tuskalla ja sielun kiwulla j, ("-) jon-
ga tähden Dawidin piti, soittaman 5 kandeletta
hänen edesäns hänelle ratoxi, hauskudexi ja wir-
woituxexi. b Silloin pyysi Saul pistä händä

kci-

Kysymyxet.
1. Mitä Saul puhui lonatalle ja palweli»illen»?
2. mitä Jonatan teki?
z. MitH 7'onatan kuitengin tiest?
4. Millä Saul sitte tuli wniwatii,,?
5. Mitä Dawidin silloin piti soittaman Saulin edesH?
t. Mitä S«ul Dawidin soittaisa p/ysi tehdä bcknelle?

teen, estäis, niin paljo kuin mahdollinen on, ja sor»
rais kaikki sodat, ettei kallisti lunastettuin il,mis«>
tm wcri rouodatetuxi tulis, ja että rauha ja tpwcs
nä aina woimasa pysyis heidän wälilläns» jotka ysi-
destä wrrcstä tullet owat. Ia! me olemme päällcn-,
palkkioxi wclkapäät rukoilemaan, että Jumala mMsäästäis meidän toihollistcmmc hengen,

(*) Oiclullaon hänen waiwani ja.kipunsniinkllin 'uu-
millakin Rukeilkgmnn siis aina niyrMi lumgW?
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keiyM seinä wastan kuoliaxi s, mutta 7 M
«vältti keihän ja pääsi pakenemaan. 3 Sittelä-
hetti Saul wartiat Dawidin omaan huoneseen,
9 että heidän piti ottaman hänestä waarin ja
tappaman hänen f. Mutta io Mikal hänen cmän-
däns laski hänen ulos akkunan läpitse, ja pa-
ni knwcm wuoteseen, hänen siacmsal. Kunin-
gan kysyisä, mingä tähden hän oli päästänyt Da-
widin, puhdisti Mikal itsiäns, 11 sanoden Da-
widin uhanen tappa, ellei hän olis händH
päästänyt). Dawidin täydyi silloin paeta 12
Akixen tygö,' joka oli Kuningas Gatsisaj. a)
Mutta 13 koska hän hawaitsi ettei hänellä ol-
lut sielläkän turmaa, lymyi hän miehincns yh-
teen luolaanj. Ia 14 tapahdut että Saul me-
ni juuri samaan luolaan, peittämään jalkojans,se on tarpehellens j. Dawidin miehet tahdoit,
15 että hänen nyt piti tästä otollisesta tilasta
waarinottaman ja tappaman hänen wihollisenöj.
Mutta 16 Dawid ej tahtonut satutta kättäns

Her-
7. kuliko Dawid keihällä «sattun'?
8. N?it» Saul sitte lähetti Dawidin huonefee»?
y. Mitä warten wartiat sinne lähetti?
«o. Ruinga Dawidin pelasti?
Hi. Ruinga Mikal puhdisti itstänn Saulin edesä?
U2. Ruhuntta Dawidin nrt tä?dyi paella?
iz. hän silte miehinenL lymyi?
«4. Rul-a me»i samaan luolaan?
i?. Mitä miehet kchoitit Dawidia tekemään?
56. lToudattiko Dawid miesten neuwoa?

da„ sen lipwän Hengen alinomaista ppspmistä ja afu«
inistä meidän tykönäm.

welwollisudct owa>t waarinotettawat,
les meillä tapabduis olla joitakuita wihamichiä, ci

wääräsä luulosamwe,waan totisesti,nimittäin:
«) Etts mc kattam japakmcm heitä, koska niin tarwitan,
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.Herran Woidclduun!, b) maan 17 leikkaiS ai-
noastans salein kappalen, Saulin hamcn liepcö-
ta, jonga hän yldäns riisunut oli. 13 Koska
he molemmat luolasta lähtenet olit, näytti Da-
wid. Saulille hamen kappalen s, huutain hänenperääns ja iy sanoden: Herra duomitkon mi-
nun ja sinun wälilläs>. c) Silloin liikkui Sau-
lin sydän niin, että hän itkulla 20 tunnusti ja
sanoi Dawidille: Sinä olet parembi ja hurs-
kambi minua s. Mutta 21 yhtä hywin hän
sitte taas wainois händä ja riiteli hänen kans-
sans>. Dawid sai silloin uuden tilan osottaxens
rchcllisyttäns händä wastan. Sillä 22 koska
Saul leirisäns nukkui raskasten uneen, meni
Dawid sinne ja otti keihän hänen pääns poh-
jasta ja wesimaljan. Ei yxikän Unen wartiois-
tans heränyt; sillä Herralda oli tullut sywä um
heidän päällcns. Mutta aamlilla nousi Dawid
ja meni kauwas wuoren kukkulalle, joka oli lei-
rin kohdalla, ja osotti keihän ja wesimaljan. 23
Silloin sanoi Saul: Katso! minä olen tehnyt

tyh-
17. MitH ssn ainonstKN» luolasa teki?
18. Mit«t Dnwid Saulille nä/ttt, tuin he luolttvl» ui,

tona olit?
19. Ruinga Dawid pHHllistxi Saulille huusi l

22. !N,ts Saul Da,' idistä silloin tunnusti?
21. N)iclasö Saul siite n«i!!ois Nawidia?
H2.2i.uing» sillKin osolti cehlllisvdensl
2Z.-5NitH Saul sanoi tuin h«n mci keihän ja m«,lj,anF

!» Davidin kH>sa?
b) ettemme koita beillc paha pahalla, mutta pyydäm-

me lepyttä heitä holvilla töllä, rehellispdcllä js hy-
tvsllä kantzakäpmiscllä. M<th. 5: 44- Rom. 12: i«.

H että mc sswiästi ppydämm saatta heitä pahudcns
ja waärpdens tuudoon, cttcUim? heitä plclliscsti
pettä, tsska Zumala on ueloän °Ztä»ämwc.
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tyhmästi ja sangen hullusti: Siunattu ole sinH
minu» poikani Dawid j. Ei ollut kauwan sen
jälken, kuin Saul yhdesä Philistt-
rein kantza 24 cpäilyxestä langeis omaan miek-
kayans kuollioxi; 25 Hmata» surmattin samasatappcluxesa ja 26 Dawid sai Kuningallisen Kruu-
nun, sitten kuin Jumala monen wastoinkäymi-sen kautta öli walmistanut hänen, sitä kelvol-
lisesti kandamaan.

24. R,llinga S«l»l paiwHnsct lopetti?
25. Ntts» Jonatan surmattin?
26. Ruk» Aaulin siaan Runingn", tuli?

29. Muista Dawidille tapchtlmeista asioista
2. S.m. Rir.

Koska Dawid wielä oli Saulia paosa, ja ela-
tus häneldä kerran peräti puuttui, lähetti hän
ystäwällisesli terweytimään Naoalia, joka olisangen rikas, ja pyytämään häneldä 1 jotain
hengcns ylöspidorij. Mutta tämä, joka oli niin
kowa ja tyly kuin rikaskin mies, 2 wastais sa-
nansaattajalle tiuskuin ja josta
Dawid wihastui kowin ja uhkais, ensimmäisesa
kiiwaudcsans, 3 telata kaikki maahan Nabalin huo-nesa. 4 Tämä olis myös niin tainut tapahtua,
ellei Abigaii Nabalin toimellinen emändä, olis
sitä saanut estetylij. Mutta 5 hän meni Da-
widin wastan, lcngeis katwoillens hänen eteen-
sä maahan ja rukoili suurimmalla nöyrydcllä,

ettei
1. MitK Dawid läbotli Nnbnlildapy/tämäsn?
2. Ruing» Nabal sanansaattajalle wastais?
z> tt7i<H Dawid
4. Reta paitsi !> tn>N!>t tapabtun?
f. R,uing« 2ll)iga»l sai e«te</xil



K.
7,
8
5
10,

li

MetUn lukls tätä rikosta hänen tyhmällä mie-
lMens j. Ia b tästä astttui Dawidin wiha ,

niin ettei hän ainoastans hywäxi ottanut niitä
lahjosv, kuin Abigail oli myötänsä tuonut, mut-
ta myöskin kiitti Jumalala, joka tämän toimet-
lifen waimon kautta esti händä werenwnodatu-
xesta ja raskasta synnistä s. Ia? Abigail moit-
ti niin Dawidin sydämmen, että hän Mdalin
kohta sen päälle seurawaisen kuoleman jälken/
otti hänen emännärens. <«)

8 Ehkä Dawid sangen kowasti oli tullut wai-
watuxi Saulilda, suri hän kuitengin händä har-
tasti hänen kuolemans jälken, paastois ehtoseen
astij, ja 9 käski surmata sen nuoren Amalckite-
rin, joka tunnusti lopettanens Saulin hengen,
hänen kituisansj. Mutta ic> ej kultcngan mikän
niin särkenyt tämän nuoren Kuningan sydändä,
kuin hänen uskollisen ystäwHns, sen rehellisen
ja hywäntahtoisen Jonathanin kuolema j. Hän

pakahdui sen ylitse surulliseen walitureen, sano-
den muiden seasa nämät sanU: ii Minä su-

ren

Asettuiko Dawidin u,On tsmsn keutlal
Niitä Abigail päälliseni Dawiöilda woiltil
Surija Dnrvid Saulin kuo emät» ?

Ntitä Darrid «irlä kägri tehdä?
. 'H,en!iengä kuolema enimmasti särki hcknen sydHudänZ?
. R,uinZ» HFn Jonatankuolemasta pakahtui snnomaau?
«) Naalista opimme, Wings onntttonuidw ahneus j«t

taitamatoin mcNo pulinsa jakaptöxisa myötänsä lUo-
wctt; ja Dawidista kuinga wihan« kiukku saafta ih«
mistn ttkcmä«n» mitä ci ole luwallimn ja rdeswas-
tctttawa;'Mntta Abigailisla, kuinga pabjv tai»
tawiila ja nöyrillä täytdxilla tuimitttan. i Tim. 6:
l«. Ml. z: 12, G«n. K, 15; l. s.
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ren suuresti sinun tähtes, minun weljcni Jo-
nathan; sinä olit minulle juuri rakas. i>)

12 Dawidin Hallituxen alusa tapahdui, että
hänen Sota-päämiehens, murhais toisen

kuuluisan Sudan-päämiehen nimeldä Ilbnerl,
joka ensin oli andanut itstns 13 Isbosethin, Sau-
lin pojan, puolelle, mutta, nyt oli luovunut hä-
nestä Dawidin tygs. 14 Zoab tceskeli tahto-wans erinäns puhutella händä, ja wei hänen ys-
täwälliscsti keskelle Hebronin porttia, josa hän,
suloisimmisa puheisans, pisti händä watsaan,
niin että hän langeis kuolliana mahanj. c) Mut-
ta 15 Dawid tuli suuresti surullisen tämän ar-
mottoman ja häpiäll-isen murha-työn ylitse; hän
saattoi itse Aoncrin ruumin hautan, ja walitti
16 sanodcn: Minä olen wiatoin Herran edes
ijankaikkisest Abnerjn merestä. Abner! Sinä
olet kaatunut niinkuin se, joka pahantekiän ede-
fä lange; Mutta Herra maxakoon sille, joka
pahaa teke, pahudensa jälkenj!

17 Koska Zsboseth itse sitte tuli kuoliaxi pis-
tetyn, andoi Dawid kuolemalla rangaista Zs-
bosethin murhajat, ehkä kuinga ne, ennen luopu-

net

12. Mika murha tapahtui Dawiöin hallituxen alus»?
iz. 2xennenaa puolella Abner ensin oli ollut?
14. MMK rawaludella loab Abnerin murhais?
15. <l>liro tämä murhan-työ Dawidin mielehen?
16. Ruing« 3)»mio siis walitti Abneri > kuolemat» ?

l?. lLikö Dawid IZboselin kuolett»wta pitänyt?
ö)Opiyal-jmttamaan alinomaista uskollisutta, pytä toi,

mcllista ja wilpitöiudä pstäwäta kohtsn. San. K.
17: 1?. Sir. 6: s. -? 18.

„) Joka lj olc Jumalan ystawä, ei sc taida olla us-
kollinen pstäwH ilmusillmgän. Katso jakawahdalos-
bm kttwalutta. Ps. 5: loh. i: 48.



97

net Sukukunnat sen kautta jouduit hänen allens
ja hai, tuli kaiken Israelin Kunmgari.
mtt Kunnottomat miehet sanoi hän, owat Mlpa-
nct hurstan miehen huonesans ja omasa wu te-
fons: Eiio siis minun waatiman HHnen
wertans teidän kädestänne, te mmhajat, ja ot-
taman teitä pois maan pääldäs? <^)

Kuin Daw-din waloa ja hallitus näin rupeiZ
wahwistumacm, niin aikoi hän, kiitollisudevtaJumalala wastan, ratenda'Häille 19 Te.mp-
peiin!. 20 Hän sanoi diathan Pro-
phctalle: Katso, minä asun Sedripuiftsa l) 10-

ja Jumalan ArM asu waatetten keskel-
läj. Mutta Jumala ei sMnut sitä, w.m, sää-
si, 21 että hänen poikans SaiamoZpiti raken-
daman jen huonen. c)

22 Ehkä winga hurskas Dawid muutoin oli,
ei hän kuitenqan myötäkäymiststäydclllsesti wal-
wonut ulkonaisten yllytysten ja omain pahain hi»
moinsa ylitse, että hä,> niitä olis karttanut. 25
Hänen lastens huolimatoin ylöskaswattamineu.
hänen Awio-rikoxensa, ja llrian murha, wahwdäwät sen kiitoxen, kuin hänelle jHlkimuistozi
muutoin yhteisesti tule>. Mutta hänen wilpitoin

G ka-
li?. Ruin-ta Dan-id heibtH sansi?
ly. INiti Dn«>i> Herralle raken''.,?
2,0. Amngc; bä» ilmoitll .?i dni-l>r,9 Nathan op
21. NwttK i°<i!»'a Hevra fissi?

«l) "T? kuin ihmiscn wcrm wuodatta hä,cn wcl-cnsä
pitä lbiuiftn kautta wuodaltttaman. t Mos.K. y: 5.

e) Ei mi?än lutnalan palwclius olc otoll'',
N!U, jota Hän ei olc itse meille cttntirjolttanut. Ps.
;4Z: 10.



katumuxens on sen siaan enämmin muis-
tettawa ja fcurattawa, ja hän juuri scutähden
24 yhteisenä esituwana pidettäwä.
nöyrät katumus- ja rukous-Psalminsa, niinkuin
myös muut hänen pyhät weisunsa eli Psalmin-sa, owat meille todistumi sen päälle, ja wielä
yhdexi loerrattomaxi tamaranj: SiBä 26 ne eten-
kirjoittawat meille, yhden uskowäisen sielun sa-
laisen ja lapsillisen kansakäymisen Jumalan kans-
sa, sen hurskat ja wiattomat halut, sen huokai-
lemisen, ja myös ilon Jumalan armon nautitse-
misen ylitse: ne osottawat kuinga pyhitetyt sy-
dämmet ulkonaistenkin tapausten kautta, tule-
wat kchoitetuxi, aina muistamaan Jumalala ja
pyhiä asioita, ja niinmuodoin, alinomaisen Ju-
malan pcilwelluxen kautta, pitämät itsens järkäh-
tömättomäsä yhdistyxefä Jumalan kanZa, niin-
kuin sitä wastan jumalattomat päiwä päiwäldä
luopumat Jumalasta ja saamat wihdom hirmui-sen lopun. Samat Psalmit myös sisäNän-
sä pitämät monda suurta ja korkiata ennustus,
ta Kristuxcsta.

Jumala andoi monda wastoinkäymistH koh-
data tätä Kuningasta, 23 picaxens handä alin-
omaisesa nöyrydesä, rukouxesa.
29 Hän oli itse saattanut päällens usiummat niis-
tä waiwoista, joihin hän jouvui>. Esimerkixj:
Zo Hänen täydyt kärsiä, omilda lapsildans

wer-
24. R,uinga hän on pidettHwK katnmuxens suhtml
25. <VNSH meillä jotain todistuxexi ftn päälle?
26. !Nna Dnwidin psalmit yeuwomat j» osottawat?
27. Miti samat psalmit rvielnsisallnns pitämät?
28. MitS warten Jumala rasituxilla, niin kohtais Da»

widia?
2Y. Oliko Dawid itse s77pn waiwoihin«Z



werrattomat mielimurhat ja ahdisturet, että he
niin huolimattomasti ylöskaswatetut olit. /)
31 Niiden seasa oli Absalom pahin <, joka 32
pyysi syöstä Isääns Kuningalliseloa Zstuimel-
da, ja juonitella itsiäns 33 Hän
alkoi tämän kapinan silla muoto, että hän seisoi
portti-tien wieresä, jakysyi niildä/ jotka ohitse kä-
mit, mitä, asiata heillä oli Kuningan tygö, oi-
keuden eteen. Jos joku silloin walitti hänelle
puutcttans, wastais hän sangen armiasti: mi-
nun ystawäni, sinun asias on oikia ja selkiä;
maan ci ole y>ikän Kuningalda asetettu, jofa
sinun kuulis. Kuka minun ascttais Duomarixi
Maalle, että jokainen tulis minun tygöni, aut-
taxeni handä oikeuteen? Moni kumarsi itjens maa-
han tainkallaisista leppeistä puheista, mutta hän
ojensi hänen armiasti ylös, ja andoi hänen suu-
ta >! Hän woitli myös puolellens 34 Mitophe,
lin, Dawidin Neuwonandajan, jokaoli niin suk-
kela kuin petollinengin mies j. Ia hän »varas-
ti wähittäin niin Israelin lasten sydämmet, et-

G 2 tH
30. MitH hänen siis sen suhten täyöyi karsin?
ZI. R»k» hänen lastensa seasa hänelle oli pahin?
32. MitH pahaa Absalom hankki Isäano wcgtan?

Zz. Kuingakarralasti han kapi,»«lt hnncn kansians?
34. Rennenga Absalom sai puolrlltns?

/) Ehkä Jumala, Kristuxm ansion tähden, armoihini
jällens otta ne katuwaisct, pane hän kuitenqin hei,
dän päsllms monet seka synnistä luonnollisesti scu-
rawaiset waiwat, että myöskin muutoin Häncldn sää-
tyi kuriturct, nöyryttaxens heitätä edcsauttaxcns hei-
dän pyhitiamistanö. Sir. 18:13. Job. 5:17. Il-
mcst. R. z: Scntähdcn on niillä, jotka jo nuo-
rudcsta owat ahkcroittanct itsiänsKristillisistä awuis-
ta, nwnda. edustusta niiden langenctton ja Uudestani
«rmoitmuiu spndistm fuhten.
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tH hän wihdoin Hebwnisa andoi tehdä itsens
35 L)" Niin pian 36 kuin tämä il-
moitetun Dawidwe, pakeni hän Jerusalemista
ja kawi jalkaisinKidronin ojan ylitse, ja itki kat-

kerasti!. K) Juuri silloin teki Simei itsens wi-
kapääri Z? Majestätin soima uxeen, sekä häpiä-
mältömillä sadaturilla, että myöskin kiwcin pais-
kelemisella Dawidin ja hänen micstens puoleen,
j) 38 Tämän ruman nkorens olis Simei koh-
ta hciMllälis maxanut, ellei Dawid olis estänyt
Aoiftita bänen pääidänsj sanoden, 39 cttä sen
häwäisiyrcn jonga hän nytlärsi, sen karsti hän
humalan tahvosta, joka taisi toisella ajalla kaik-
ki hywäxi muuttaj. Wihdoin tuli Isän ja Po-
jan sotajourkoin wälille 42 kowa tappelusj, jo«
ka niin loppui, 41 että Absalomin täydyi juu-
ri hätäisesti pakenemani. Mutta 42 kuin hän

ka-
N7ixi hän lNlhdöin Htbrömsa andoi tehdä itftns?

zs°. N7itn Q.'»,id teli luin tämä töv hämll» ilmoitettin!
37. Mil-in SimeiDawidin paetrsa itseuv rrikapääxi teki!
ZB. Ruiuga SimciNe olis ellei Qatvid Abisait»

cetän?t olis?
zy. Ruinga Dawid fstaisnns sanoi 2lbisaille?
42.Mikswihdoin tuli Isän japcjnn sotajourkoinrvälille!
41. Ruinga tämä tappell!« loppui?
42. MitsAKsalc mille hänen paetesnns tapahtui?

F) Jos fHändymättömillä snndistllä on '.Nkcnaisia etu-
ja, kauneuden, sukkeludm> puheljaisudm, kunnian
!<i muidcn senkaltaisten awnin tähden, niin owat he
niiden lahjain kanssa scn cnammin määrälliset japcl-
jättäwät. Kaikki lahjat owat wahingLllisct, cll<i nii«
ta pyhitcty',!ä sydammcllu käytetä Jumalan tahdon
jäl en. Ro-u, 2?.. Ezh. 4: 12. 1 Thctz. 5:2;.

b) Ics!'.s'Uwn s!dronin ojan ylltsc Gcthscmanen yrt,
titarlulu. l. 2 Aik. K. 2>): <6.

«) "3> jotka ohitse käwit pilkkaisit Icsusta j<l wänn-
"bcltt päaläns. Ä?ath. 2?: z<)."' Ps. iv: 2. ,2.17:
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karaten ajoi porun ja omsen tammen alitte,
tartuit hänen pitkät kaharat hiuxens tammen o-
xaan, ja hän jäi rippumaan taiwan ja maan
«välille, sillä että Muuli j.uoxi matkaan hänen
aldanS. 43 Hänen rippuismisa tammes, pisti
load kolmella keihällä hänen sydämnuns läpit-sc >, jonga jälken 44 ruumis heittttin suureen
kuoppaan metsäsä, ja suuri kiwi roukkio pandiinsen päälle. 6) 4<; Ennen kuin tämä tappelus ta-
pahdu!, hirtti Akithophel jo itstns 4b mielikar-
waudeste» sen Ylitse, että Absulon!, Jumalan
Edcskatsomuxen kautta, otti Husain
ja ei hänen neuwoansas, juka 4? yllytti karka-
maan Dawidin päällä, Dawidin
hämmästyxesä, ennen kuin hänen piti saaman
neuwotella ja koota sotajoukkoa.

4;. NlinqH lopust Abs»l«m sai tammesc-. rippuiskns«Z
44. lNita hällen ruumins tehti»?
45. NtitH Atttophel ennen tnppeliVtn itstNens teki?
46. lNingn tähden hsn niin birt:i itscns?
4?. Mibinga Atttophel yletti Aksiomia?

ft Jumalattomat lapset saawat mimmittn kauhista
waiftn lopun. 5 Mol. K. 2?: 16. Sanal. K. 32: 1»
Math. 5: 4. Luk. 15: n. s.

30. Salamomsta.
I Runing. R. 2.3. 6.8. II ja 12. 2.uku.

1 Dawidin kuoleman jälken tuli hänen poi-
kans Saiamo Kuningaxi j. Hänelle ilmaundui
Herra yöllä unesa ja sanoi: 2 cmos, mitä mi-

G 3 nä
Kysymyxet.

1. R,uk« 3)«roidin jälken tul» Runingcxj?
2. R,uing« Herr,'. »nesg Valnmonille snnoil
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nä annan sinulle!» Silloin rukoili Salomo 3
ymmärtäneistä ja kuuliaista et-
tä hän, joka wiclä oli nuorukainen Ruhtinas,
taidais toimclla hallita sitä suurta Israelin Kan-saa. 4 Tämä rukous kelpais Herralle, ja Hän
andoi hänelle niin tietämän ja ymmärtämän sy-
dämmcn, ettei hänen wertaistans ole ollut en-
nen eikä sittej. Mutta 5 hän sai wielä, mitä
hän ei anonutkan: rikkautta, kunniata, suuren
nimen ja pitkän ijänj. a) Tämä nuori Kunin-
gas sai myös kohta tilan, hallituxen asiosa osot-
ta suurta ymmärrystäns, niin että kaikki sitä
ihmettelit. 6 Kaxi Porttonaista asuit ja makai-
sit lapsinensa yhdcsä huoncsa, ja yxi heistä ma-
kais yöllä lapseus kuoiiaxi. Aamulla riitelit he
molemmat omaxens sitä eläwätä, lasta. Sitä
kuollutta ej tahtonut kumbikan pitä omanans, ei-
kä ollut kummallakan todistuxia hänen puhens
päälle >. Asia tuli wihdoin wedetyfi Kuningan

eten.
Z. tNitH S«l«mo Herrnlda rukoili?
4. R,ui!liko Herra Sa'»Vonin rxkouxenf
f. lyits Salnmo witls «nomatn s«i?
6. Miss «sinstt ban osatti ihmeteldswsn ymmckrryrens?

a) "Ctsikät ensin Jumalan Valdakundaa ja hänen
"wanburskauttans, ja niin kaikki nämct teille lan->
«gewat. Matli. z)." Se on suurin wiiscuiden
merkki, että mc tunnemme oman woimattomudcm-
me, mutta että me kuitengin töisä ja edesottamisisaahkerasti käytämme kaiken woimamme. ja lumalal-
da suodut lahjat, niin myös siinä siwusa rukoilen,-
me lumalalda apua ja siunausta kättcmme töihin.
Mikä on syy siihen että usiammat wirat ja toinntu»
xet niin kclwottomasti jq onnettomasti edcsscisotanl
Ci puutu Virkamiehiä; mutta rukoiliat owat pois.
Se lihallinen ihmivcn luotta itse päällenZ. Luk. i:
12. U 18.



eten. Ia 7 ettei totutta saatu ilmei, niin käs-
ki Kuningas yhden hänen miehistäns hakkamaan
miekalla kahtia sen elämän lapsen, sanoden sii-
nä siivuja: andakat toinen puoli, toiselle ja toi-
nen toiscllej. Mutta 8 silloin kohta nähtin ku-
ta lapsen oikia äiti oli>: sillä 9 se juoxi kiiruh-
tain cdcs ja rukoili sanoden: Ak! minun Her-
rani , andakat hänelle lapsi elämänä, ja älkät
suinaan tappako händäl» Se toinen, sitä was-
tan, sanoi: io Eikä minulle eikä sinulle pidä
sitä annettaman, maan jacttakon kahdexij. Ia
11 kohta duomitti Salomo, lapsen sille ensim-
mäiselle mainiolle s.
- Salamo" osotti wielä julkisemmat todistu.ret
werrattom,'sta tiedostans ja wiisaudestans, 12

osittain Virkamiesten asettamisella uusiin toimi-
tuxiin hänen Kuningallisesa huonesans, osittainsen kalliin ja kauniin Templin ku-llmsalla raken-
nuxella, osittain myös hänen merkillisillä Kirjoil-
lans, jotka hän on kobwn pannut, Luonnon tun-
dcmistSta ja tahdon taiwuttamiscsta hywiin ta-
poihin. Se häneldä rakettu Jerusalemin Tem-
pli luettin siihen aikkaan hänen suurudens, kau-
nisturens ja kalliudens suhten, 13 mailman ih-
metten sekan j, ja ei hän kuitengan kuluttanutsen enämmän kuin 14 seitsemän ajas-

G 4 tai-
7. Mitä Runinqas käski, ettei totutta saatu ilmei?
«. Mit» silloin kohta nähtin?
y. Mitä lapsen oikia äiti teki ja rukoili!
>c>. Mutta mitä se toinen rvaimo sanoi?
li. Rummallen Rumnstas duomitsi lapsen?
12. Millä hän wulä «sotti erinomaisen wiisaudeno?
t). Mingä sekan Jerusalemin Templi lurttm?
14. Kuing» monda ajastaikaa Talamo kulutti Cem-

plin rakennuxesa?
,"
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taikaas. Kuningan wiWesä, Templiä, ilmestyi
15 Herran kunnin yhdelä pi.lwesä, ja täytti huo-
lien. 16 Sililin astui Salami) Altarin eteen, ja
t"iiitti kateus ylss taiwaseen pain, ja piri san-
een kiiwot rukouxet. 17 Erinomaiseisti rukoili
t,un, että Jumala armolisesti kuulis kaikki nc
ru ouxet, kilin tasa Hänen cdeiäns pi-
d ttin lijoitemin sdan, näljän ja ruton witsau-
r>' alla s. 18 Sen jalken uhrais hän 22000
härkää ja 122000 lammasta >, ja andoi sitten
tämän riemullisen Juhlan päätö/exi 19 omalla
ku!»tuseNans rawita koko Kansan nchäroiötafym-
mendä räiwääs. 20 Tämä kuulutta Salamo-
nin rakennus tuls kuitengin sitte häwituyxi! 2
Kuninq.K. 25:9. Salamon itse, jota 21 Rik-
tan Arabian Drottnmgil, Salamonin kuului-san nimen täyden, oli tullut Jerusalemiin asti nä-kemään, la.ygeis wanhalla «jällänS 22 moninai-seen tyhmyteen ja ylpeili hänen onncs-
tans, luowui ?ois Jumalasta, saastutti itsms
buorudella, ja rupcis Epäjumalita palwelemaan.
ö) i Kuning. 11: 4.6. 7. 23 Näiden syn-
dcm rangaistuni, ej saanut hänen taitamatom

pxl-

»?. ilmeiit", wikittäisH?
l<>. Sa!«n-o silkin i.ki?
l?. N7its bän erinomaiseesi rxkoili?
,8. M>ln sitt uhraio?
ly. Mi s
2v. Ruinqa kuitenkin kawi lempiin kansia?
21. Ru!'a tuli Salomo ta näkein'sn':
22. H s itse lengeis?
2z. Mi'.s tapahtui naiden sondein vangaistuxet^?

b) ibmiscn sydnwmcn surkia esimalauslNc rairknn suurimmat ja ttmsimmctt a''-
jttt wäärinkäMä ihmimn Jumalan kunnian hawäiö-

ic>4
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p-ikans Rchabeam, hänen, kuolemans jälken,
fita alla muuta kuin ainoastans ka-
-7i S<-sukunoaj, nimittäin 24 ludan ja Ben-jamin j: ne toiset kymmenen Sukukunda walit-
st 25Ierobea,nin I itsellens Ku.'nnZa:i. .7) Sii-lä ajasta un siis Juvalaisten ol-
lut »atttu 26 kahdexj, nimittäin ludan ja I-sraelin Wadawnnaxi. 27 Judan Kuningat

Jeruftlemifaf, ja 23 Israelin Kuningat
Samariasa j. Kahdenkymmenen Kumngcm se-osa, jotka Judan Waldakunda hallitsit/ oli 29Jumalata pelkäwaistä,', nimittäin 30Wa, Josaphat, Joas, Amazia, Asaria, In-tham, Hiskia ja Jestas; mutta niistä 31 yh-
dexäiitoistakymmencstä Israelin Kuningoista ej
ollut ybtäkän Jumalala peikälvaistä, jos cj Je-hu, joka ej ollut peräti niin jumalaloin kuin
ne muut. e/)

24. Rutka s«i pitH?
2>. V,,N!I ngs ne in Vukuk!»->« wnlitsitZ2s. K'i,c?K lul>alai»t n N?«ldatui!d« siitH a,«Lta on

o l t ja.ttu?
MiN 7jud<:n c-suit?

28. Nlift R<:nlclgf,t asuit?
2?. Ruinaa mo„d« Judan RonmZagta oti lumalat»

p
zc,. ne otit? .

11. V.iko Is"«llisH lumlat» pelkswäistä RuningNLtn?
tprrx,. O! Kumga waaraklinm suuri onni on, ja
kuinga tarpellinm alinomainen walwomiucn. i Kor.
lo: 12. Ilm. R. 2: ?.

c) "H.rra kostaa heidän wäärydcns ja hukutta heitäpahudens tähden. >Mm. 94: 23." ler. zn28. s.«0 tule koko täitä Httoriasta liawaitNs cttä,
walittttawaHt:, harwat niiden Suurten ja Kor.>u-

G 5 ,< tea
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ten joukosa owat oikein suuret ja korkiat. Sentäb-
dm emme saa aina älyttömästi seurata Suurten esi-
merkkiä, waan pikemmin ojcnda clämätämmc, jär-
kemme ja Jumalan ilmoitetun Sanan jällen.

Zr. Elias edeslvasta Jumalan Kunnian.
i Runing. N. 16 - 13. 2.uku.

i Jumalattomain Kuningasten stasa Israe-
lisä on Akab, ynnä hänen kaiketikin häijyn E-
mändäns kansia, erinomaisesti kuului-sa. 2 Molemmat palwelit Vaalia eli Auringo-
taf; ja tämä 3 Kuningallisen huonen paha esi,
merkki weti ja wietteli koko Kansan hirmuisiin fyn-
dehin f. a) Osottaxens pyhän wihcms ja kau-
hissuxens näitä hallitsewaisia syndejä wostan,
4 ei Hän andanut silloin sadetta eikä kastetta
tulla maan päälle kolmeen ajastaikaan ja kuu-
teen kuukauteeni. Koska 5 sangen raskas näl-
jän hätä ja kallis aika j tämän kautta päälle-

* tuli, b) niin Jumala elätti Klian 6 Kritin
ojan

Kysymyxct.
1. Ruka Kuningas IscaelisH jumalattomudeZtanZ an

kuuluisa ?

2. !N,ta Akab ja hänen Vm«ndsns palwelit?
5. lNita R,uning:sen huonen p»l»a esimerkki wniklitti?
4. MillHlumala osotti wihansRansan wast«nl
5. NtitH sateen ja kasteen plmtoxesta päälletuli?
t. Misa ja kuinga Jumala kuitengin elätti lLlian?

5) Ivta ylcmmäxi Jumala ihmisin koraotta, sitä cnäm-
win pitä hänen nuhdctoinda, pyhää ja puhdasta elä-
mäkerta harjoittama»: sillä että Isosten wiat ja ri-
foxet pian ja karsasti nähdän, ja heidän hywat käy,
tsrens myöskin loistamat kauwas.

i) sanalla ncuwotan, hän jakakan kaikkea hy-
"iväa sille, joka händä llcu!po. Gal. 6: 7."



7.
8.

li

ojan tykönä Kaarnetten kautta, jotka weit hänel-
le leipää ja lihaaj. Mutta koska tämäkin oja,
joSta hän joi, kuiwui, piti Jumala toisen neu-
won tämän Hänen uskollisen palweljans ylös-
pitämistxi. ? Ihden Leski-waimon Zarphati-
sa piti händä silloin elättämän.' 8 Tällä Les-
kellä ei suingan ollut muuta kuin piwo jauho-
ja wakkaisesa ja wähä öljyä astiasa, hänelle ja
hänen pojallensa Mutta 9 tämä wähä wara tu-
li, Jumalan erinomaisen ihmetyön kautta, ulot-
tuwaiscxi sekä heille että myös Prophctalle kah-
dexi wuodexi, kuin nälkä aika wielä pääl-
lä seisoi >. </) Niin ihmellisen murhen piti Ju-
mala tästä köyhästä waunosta. Mutta ej ol-
lut tämä se ainoa hywä työ, kuin hänelle sil-
lä ajalla tapahdui. io Koska hänen poikansa
kuoli tuli se myös Prophetalda ylösherätetyri ><

Mutta 11 että Akabin piti ymmärtämän, Her-
ran sulkenen taiwaan, niin sai Elia käskyn men-
nä tämän Jumalasta luopunen ja kelwottoman
Kunmgan tygö, ilmoittamaan hänelle, että Ju-
mala nyt tayooi anoa sataa maan päällej. Akab

oli

Ruka piti Eliaa elättämän kuin Rritin oja kmwui?
Ruinga suuri wara Leskellä ja hänen pojallclns oli?
R,„inqa kauwali wara ulottui heille ja prophctalle?

>. Mitä hywnä wielä päallisexi Leskelle tapaböui?
1. Mitä warten iklia sai käskyn mennä Akabin t?go?
c) Älä hämmästy sinä joka olet Jumalan lapsi: pxi

pstäwä ja hywänsuopa edeswastaja taita kuolla ja
joku clatuxcn wälikappale sinulda puuttua, mutta si,
nun rikas Isäs elää, joka pysy alati. Psam, y: n.
Ebr. iz: s.
"Hcrra on orwoin Isä ja leskiin Duomari. M<

"68: 6. Herra warjelc wierat, ja holho orwoja ia
"leskiä Psal. 146: 3.
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oli kauwan seisonut 12 Prophetan hengen perääns,
ja koska hän nyt näki, että hän oli hänen hal-
lusans ja käsisäns, sanoi hän kiukkua täynäns
hänells: 13 Etkö sinä ole se, jokaIsraelin »vil-
litset >.' Mutta 14 Elia wastms rohkiasti: En
minä willitse Israeliä, waan sinä ja sinun I-
säs huone saatatte Kansan onnettomuteen, et-
tä te oletta hyljänet Jumalan käskyt, ja pal-
weletta Vaalia j. e) Sentähden, 15 ylitsewoit-
taxcns Kuningasta tästä asiasta, waati Pro-
pheta händä kokoomaan sekä Kansaa että Vaa-
lin Pappeja Karmelm wuorelle, joka myös niin
tapahdui. 16 Silloin sanoi Elia Kansalle: Kuin-
Za kauwan te onnutte molemmille puolille? Jos
Herra on Jumala niin auxihuutakat Händä ai-
noata; mutta jos Baal on, niin wacldakat hä-
nen jälkensä /) Ia 17 ei Kansa händä mitän
mastanut. 18 Sitte andoi Propheta, edcstuo-
da kari kalpea (eli nuorta härkää). 19 Ih-

den

H2,. RenncngK hengen perään Ak«b oli seisonut?
iz. R,limgK Akab s«noi kuin hän näki lLlian hnllusans?
14. Ruinga >3lia wastais?
15. Mitä Mia Akabin tekemään?
16. INitä Nli« sanoi Mle kootulle Ransnlte!
17. Vaiko jsli.'. R>'>ns«ldn wNLtaust»?
18. Mitä sitte annoi edessuod»?
ly. !Nitä kalpeilla piti tehtämän?

e) lesusta, ionga suusa ci wilppiä ollut soimatkin wict-
tcliäxi. Math. 2,?: 6z. "Osottakam nicitammc kai-
".-isa asioifa, niikuin Jumala'.»: palwcljat - - - Kun-
"nian kautta ja pilkan, pcmctuxcn ja kiiiorcn kaut-
ta; niinkuin witttcliät ja kuitmgin waat. 2 Kor.
"/i: 4 ? - - 8.

H ?äsä rn niiden ihmisten kuwa, jotka puolittain suos-
tuwat Jumalaan, ja puolittain mailinaan. 1 Ku-
ninZ. K. i;: Z. 4: 21,
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den rmstä piti Prophetan uhtaman ja Vaalin
Pappcin sen toisen. 20 Pappcin piti huutaman
Saalin nimc, ja Elia tahdoi huuta Herran nime.
21 Kumoi silloin tulen kautta taiwahasta tie-
tä annoi, että hän oli rukomen kuullut, sitä pi-
ti Jumalana palwcldaman. 22 Vaalin Papit
he ntjoit. 23 He wäändelit ja asettelit ruumins
jästnitä monella ihmeteldäwällä muodolla, niin-

kuin mielipuolet. He hypvelit Altarin ymbäril-
tä, jonga he tehnet olit, ja huusit lakkamata:
Baal kuule meitä! O Baal kuule meitä! Ia
tätä he teit huomenesta puolipäiwään asti. 24
Pilkalla käski Elia silloin heitä wielä wcchwem-
masti hulitamaan, jos kuka ties, Baal ajattelis
jotakin, eli makais, cli olis matkalla ja toimitu-
xisa. 2> Silloin huusit he suurella äänellä, ja
tviileskelit itsiäns »veitsillä ja naskaleilla, niin
että he wcrta tiukuitj. Waan 2b ci ollut siinä
äändä ci wastajata, elikkä joka waarin otti. Z)
27 Nyt annoi Elia hänen kalpens teurastelta,
ja rakensi uhrin siitä. 28 Wielä päällisexi kas-
ki hän kaata wcdcn paljoudei Poltto-uhrin ja
puiden päälle, niin että wesi juon ymbärins Al-

tari-

20. Rconenttä nimiä piti himtiaMl-iIZ
21. Riita näi«t« lumal'Nn piti pKlrneldanian l
22. Rul>'a ensin rnpeiu uhramnan?
2,z. papit udratesann teit ,« huu^t?
2.4. Ruinga <Wa puolipäiwänH bcitn tastt tekemääni
25. V.m:litro Papit hänen kns^NNLl

Vairnatenqo he wautausta'i
2?. Mira iLlia nyt annoi tehdä l
28. Mitä hön päällisexi kä.^i?

F) Niin pcttä wihdoin Pcrkcle onmns. Sir. <?:

Psal. 73: iy.



tarita j. Ia koska kaiki walmistetut olit, huu-
si hän: 29 Herra Abrahamin, Isakin ja Jako-
bin Jumala, ilmoita tänäpänH että SinH olet
Zsrnelin Jumala! 30 Niin langeis Herran tu-
li, ja poltti uhrin, puut, kiwet ja mullan ja nuo-
li meden kuopasta. 31 Kansa joudui tästä suu-
reen ihmettelemiseen ja hämmästynen. He
langcisit kaswoillens rukoilemaan: ja jolla oli
woimaa huuta, se huusi Herra on Jumala!
Herra on Jumala! 32 Sen jälken annoi Ju-
mala sille tuimalle ja janowaiselle maalle wir-
woittawaisen ja kauniin sateen. 33 Kansa otti
myös Vaalin Papit kiini, ja Elia tappoi hei-
tä 85c> Kisonin ojan tykönä.

HY. iLli» huusi, tuin kaikki «»«lmistrtiit olit?
)Q. tNida ihmeteldäwa asia s ureis hnnen huutonspaalle!
zi. Ruinga Ransa nyt teki ja huusi?

lvuingn Jumal» sitte maan ivirmoiltti?
z;. Mitä mvis tapahdui 3>a»lin prophetaille?

32. Elias tule Taiwaseen ylösotetuxi.
2 RuninZ. R. 2.

Sen lujan ja ihmeteldäwän pysywäisyden, jon-
ga Elia oli osottanut totisen Jumalan palwel-
luxen ylölpitämisesä )a eoeswastamisesa, palkit-
si myös Jumala erinomaisella ja ihmellisella la-
tvalla. Sillä 1 Hän otti hänen ylös eläwäldH
taiwaseen ja sen kirkkauteen ilman kuolcmataf.
Koska tämä tapahtuman piti, pyysi Elia sitHsa-

Kysymyxct.
». Ruinga H<>rra palkitsi <Llian pys)?wsis/den lunialnx

P«lwe!luxcn floopitämises»?
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salata 2 palwelialdans Elifalda käydesäns hä-
nen kantzans Gilgalast; mutta 3 sekä hän et-
tä myös Prophetain Opetuslapset tiesit sen kui-
tengin. 4 Nämät tulit jukapaikas heidän käy-
desäns kysymään Elisalda, jos ci hän tienyt
Herran ottaman häncldä pois hänen Isändä-
tänS. 5 Wiisikymmendä heistä seuraisit Jorda-
niin aSti näkemään, jos mahdollinen olis, Elian
poiscroa>. ~) Mutta Elisa käski heidän olla alal-
lans, 6 ettei suurta hymmätä pitänyt tapah-
tuman, ja Propyttan taiwalliset ajatuxct tule-
man sen kautta hämmennetyn <. b) ? Koska
he tulit Jordanin tygö, ott! Elia hameens, 7
kaari sen kokohon ja löi wetcen; ja 8 kohta ha-
joiS wesi molemmille puolille, niin että he mo-
lemmat käwit kuiwcma sen läpitse. 9 Silloin
sanoi Elias hänen palweljallens: ano mitä mi-
nun pltä sinulle tekemän, ennen kuin minä ote-
tan sinulda pois. io Elisa wastais: Minä ru-

koi-
2. Relda lLliu pyysi salata tairoaseen nicnoans?
z. Tiesikö Elisa sen kuitengin?
4. Mitä opetuslapset Mian ,'« Alisan käydesck Elisal-

da kysyit?
5. Ruinganionda (Dpetuslapsista seuraisit Jordaniin «sti!
6. Minga tahdei! Elisa käski Opetuslasten sll» alallans?
?. Mitä Elia teki hsniellnns, kuin ha» Jordaniin tuli?
8. Mitä kobta sen ,ä. n tap^bfui?
y. Nllita Elia san», »Liisalle, kuin he tulit Jordaninylitse!
lv. Ruinga Misn siihen wastais?
'«) Nostakat teidän paänm plhs te sorretut wanhurs-kat ja fatsokat tääldä maan pääldä plös taimasecn,

jonga I>csus teilie awanut on. 2 siu,. 4: 18. lEs.
5?: 1.2. Rom. 8: iy. 2. ?hct). 1: ?.

b) Autuas prinäisps, josa sielu itstans huwittcle aja-
tubilla Jumalasta ja tulewaiscn kunilians kirkkaudes-
ta! Niheljaincn mailman pauhu ja lipwiuä, josa tai-
wan esimakua ej kostan saada nautita. Luk. 22:41,



koilen, että kar: osaa sin«.'n (si-
nun suurista l,chjoislas opettamaan ja ihmeitätekemään) o,:s ,n:nun tantzani! 5 Mos. K.

, 21: 1?. ii Sinä olet waatinnut kotvaa asi-
ala, Elias; mutta kuitcngin jos sinä n.,,et
minun koska minä oletan sinu da pois, niin se
Mahtu siinille. 12 Kuin he ncin ynnä kcwit
ja puhuit kestenär,s, katso, niin tulit tuliset man-
nut tulisten hewoisten rantza Pf. 10p: 4. ja
croitit heidän teinen toistslansj; ia 13 Elia me-
lu ylös tuulispääsä taiwasten s. Viutta Eiisa
huusi: 14 Mmun Isättä minun
sivein v,a:nu (juojelia) ja Hänet,
rniehens (^).

«l. N7>ta E'ia
12.
iz. lin meni tcirras-en? .

»4. Ruin n Nlisa nyt huusi?
(*) Opettajain pitu tästä Clian Historiasta kiiwasti

osuttaman, tttn wanhan Testamentin aikaan
palwclluxcn muoto oli Zumalalda säättp.

33. Elisan Ihme-töistä.
2 Rl<'ninZ. R. 2. - - - - 13.

1 Taiwaseen mennesHns pudotti Elia yamenss.
Elisa, täynäns uskallusta Jumalan päälle, löi sil-
la samolla 2 Jordanin meteen?, ja 3 kohta ha-
jois wesi molemmille puolille, niin että hän nyt
taas tuimin jalwoin sen lupitse. 4 Tull-

du«
Kysymyxct.

~ Mits Vlia pudotti >c:iwasecn mezm s.'yel
2.
Z. R,Ul.Mft n?,dlN kl'N?6 sidoin
4. Mitä
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duans sitte lerikoan> heitti ycw Herran nimeen
suolaa siihen turmelduun wesilähtescen, kuin siel-
lä oli; ja wesi parani makiaxi ja hywaril» Mut-
ta koska hän sieldä meni ylös Bethelim, saihän tilan osottaxens ihmeitä tekewaisen «voiman-sa, aiwan erinomaisella ja kuuluisalla tawall».
5 Ixi joukko pieniä ja jumalattomia poikia tu-
li kaupungista, jotka, kuka ties, heidän jumalat-
tomain wanhembams yllytypestä, pilkkaisit hän-
dä ja huusit hänelle: Tule ylös paljaspäa!
le ylös paljaspää! Elisa käänsi itsiäns ja uh-
kais heille, Herran nimisä, kowan kurituxen.
Ia kohta tuli kari karhua metsästä, jotka re-
pelit kaikki lapset kuolwxi, joita oli kari wii-
dettäkyMmcndä. 6 Jumala kirkasti näinä
pahoina aikoina Hänen nimens kunnian wielä
usiamwin ihmetöiven kautta, joita Hän wa-
ruoti Elisan tekemään. Yhdelle köyhälle leskel-
le andoi Elisa kalkkiin tyhjin astioihin, kuin les-
ti sai kokoon, niin paljo öljyä, että hän silla
rahalla jonga hän siitä sai, taisi suoritta kaikki
melkuimchens, joiden maxoxi hän muutoin olis
«Nut waadittu myymään, kaxi poikansa orjiri.
Matkustaisans Mirkansa toimituxisa, ylösherätti

H hätt
s.Rut»q« hän tielläNetliellinpäinKsvtli suuvenroöimnNLi
4. Ongd usiambia lLlrsan ihmetöitK melkitlswjä?

<*) Hämmästykat te häffhnclkisct ja pahantapaiset lap2
set> niinkuin myös te pchmiät ja ajattelemattomat
»vanhemmat, jot?a aina tahdotte, että lasten nuo: u'-
l>cn pitä kelpaman heidän spndcins ja rikvstcns peit->
tcxi. Hawaitsc tästä myöskiin kuinga paljo «rm<-
«mbi ja huokianii.i Jumalan uykyincn hallitus on»
wanha» aikaisen hallitu.vm suhtcn. Kaikista meidänVapahtajamme ihmeWitä ci vlliit hhtcirän ai»eat«kcllcLgän waiwafi j kaikki olit hywmttkcwäisct.
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hän Suncmisa yhden »varallisen waimon kuol-
len pojan, junga tykönä hän asui; teki myös
yhden myrkyllisen liemen, josta syöjät olisit kuol-
let, terwellifexi ja makiari; rawitsi sata miestä
kahdella kymmenellä ohraisella leimalla, niin et-
tä niistä wielä jäi lija.ri; ja puhdisti sodan Pää-
miehen tTlaemanin hänen spituli taudistansa
mutta tartutti saman taudin palweljahans Ge-
hasiin, rangaisturexi hänen ahneudcns tähden j.
la'l 7 koska yri kuollut, heitettin hänen hau-
tacms, hänen jo mädancttcn luidens tygö, tu-
li se elawäxi, sattumisesta hänen luihins.

7. Mitä ruoliebtlte Alisan haudcsa tapahtui?

34. Babelin Fangiudcsta.
2 Runing. R. i? - - - - 2<;. 2.ukui
Jumala annoi «vihdoin, poislangenen Kansans

ylitse, i Atzyrialaisten kautta f, tulla hywin an-
saitun rangaistuxen, sitte kuin 2 Hän oli kau-
wan aikaa turhaan lähettänytPröphetaitansa hei-
dän tygöns, ja kokenut moninaisilla ihmetöillätehdä Hänen muiVtutuxens ja nuhteus painawa-
xi ja woimallisexil. 3 Ensin kukistettu, Isra-
elin Waldatundaj, sM 4 sen kymmenen Su-
kukundaa wictiin tyyni pois omalda maaldans
fangiuteen, ymrä heidän Kuningans Hosean kans-sa >. 2 Kuning. K. 17: 23, joka niinmuodoin

o.i

Kysymyxet.
l. RenengK kantta Jumala vihdoin rangaisi R«nsaan«?
H. Mikä wnadei Jumalat» rankaisemaan heilH?

Rumdi waldakunda siw ensin
4. NliN» tnwall» se lgpahll!»'/
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oli täsä Waldakunnasa wiimeinen Kuningas.
Hlncn woittajans ja poiswicjäns oli
Kuningas Salmanastarj. Sen jätten tuli myös
6 Zudan Waldakunnan wuoro. 7 Muutamat
yrityret ja päällekarkamiset tapahduit kyllä en-
sin turhaan sitä wastan. 8 Sanherib, Sal-
mancharin poika, joka oli nousnut lerusalemita
piirittämään, c> Jumalala pelkäwäiscn Kunin-
gas Hiskian aikana j, ej saanut payuttans aiko-
hin, waan täydyi suurella peljästyrellä palui-
ta, lo sitten kuin Herran Engelin oli Yhtenäyönä leirisä tappanut sntä kahdexan kymmen-
dä ja wiisi tuhotta Assyrialaista. Mutta wih-
doin tuittngin/ ja 11 jotain yli sadan ajastajan
perästä j, langeis myös Herran wihan dusmiot
tämängm Waldakunnan ylitse, 12 koska kaikki
ProphetM uhkauret ja waroituxet tulit ylön-

ja itse Kuningatkin olit jumalattomats.Es. 39: 5. ler. 16: 13. 17: 3. 20: 4. H?s.
21: 19. 13 Nebukadnesar tuli siis Vabelista
ja wei pois Kuningas lojakim-in. 14 Zombinajaneen jälken, tuli myös hänen poikans lo-jakin, parhan' osan kansta ludan Sukukunnasta

H 2 wie-

5. Ruka Hosean rvoitti ja wei pois?
<'. RennengH rvaldakunnan wuoro sitte tuli kukistetta!
?. Mitä ensin kuitengin tapabtul?
8. Ruka siis ci saanut edesottamistans »ikoin?
y. Rennengä Runingan aikana Vanheribjn edesoltamii

nen Jerusalemia roantan raukem turhaan!
l«. Roska t'äyt>'i pMita 'Jerusalemin kimi

pusta?
ti. Ruinga monen wuodenpersstaluda
12. MingH tähden Jumalan roid» tilin ilmest «?

iz. Ruka siis mri pois Joakimin/ Judan
»4. Rlliilga myös siitc katri Joakimin pojan knntzal
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wiedyxi Babelin fangiuteenj. Za i<? yyderän
ajastajan perästä taydyi wiimeisen Judan Ku-
ningan Zedekicm, kärsiä saman onnettomudcn
ja wiheljaisyden, sitte kuin hänen lapsens olit
hänen silmäins nähden tapetut, ja hänen omat
silmäns ulospuhaiStut. 16 Se sangen kuului-sa ja kallis Salamonin Tempcli poltettin silloin,
Jerusalemin kaupungi häwitettin kiwiroukkMi, ja
yhteinen Kansa ajettin suunsa jouroisa Vnbcliin,
niinkuin järjettömiä raawmta ajetan. 17 Kaik-
ki nämät tapahduit kuus sata ajastaikaa ennen
Kristuxen syndymistä. 13 Siitä ajasca makais
Jerusalem ftitsemänkymmcndä ajastaikaa autia-
na j, siihen asti että 19 Syruo ja Dariusj
»vihdoin annoit ludalaisille luwan palaita taka-
sin heidän Zsänsq maall.e ja 2O ylösrcckenda Tem-
pelin j. 2M. K. 36: 22. Es. 1: 3.7. 8'
Dan. 9: 2. Ei kuitcngan mennyt muuta kuin
21 Judan ja Benjamin Sukukunda < Kanaan
maalle takasin. 22 Ne muut Sukukunnat sei-
sahdit asumaan Jordanin toiselle puolelle.

15. Ruinga tapahtui Zedekialle wiimeistlle ludan Ru«
»ingalle?

16. Ruing» silloink>iwi Templilte, jaRon»
sall«?

1?. lNihin »ikaan nHmHt kaikki tapahduit?
18. Ruingn kauwan Jerusalem silte oli autiana?
ly. Rutka annoit ludalaifille luwan painita takasin!
29. Nlmgä luwan he vriilck sait?
2,1. Rutka Sukukunnat palaisit takasin, Rnnaan maalle!
22. Mihingä ne mutlt Sukukunnat jHit asuMaanl

(*) 3utkiitclc täsä tarkasti mitä ftisto Rmn. 11: 2.1.
22. Ps. in6, ja opi ymmärtämään Jumalan Edcst
datsemusta ja waldaa, wanhaln Naldakundain lan-
OMMsa ja uutttn korK?ttamiscsa.

35. Iu-
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35. Juvalaisista, Martoreistä.
2 Mak. R. 6. ?. 2>uru.

I Antiokus KpiphaneZ, se kahdexas Syrian
Kuningas!, otti sisälle sen wastaudesta raketun
Jerusalemin Kaupungin, ja osotti silloin 2 sa-
nomattoman julmuden ja armottomuden niitä
pysywäisiä Judalaisia wnstan. 3 Hän tahdoi
peräti ulosjuuritta sen totisen Jumalan palwel-
luren, ja pakotta Judalaisia wäkiwallalla pa-
kanalliseen menoon. 4 Sentähdcn saastutti hän
Templin ja sen elämän Jumalan pyhyden Dan.
11: 3, häwitti Jumalan Laki-kirjat, ja surmais
julmasti kaikki, jotka ei tahtonet palwclla Cpa-
jumalita. 5 Kari waimoa, jotka pysyit usko-sa lujana heidän liittons Jumalan päälle, an-
noi hän heittä muurin ylitse ynnä heidän poi-
kains kantza. 6 Vxi wauha 92 ajaseaikainen Kir-
janoppenut mies Kleasarus nimeldä, joka hu-
maasta nuorudesta oli kunniallisesti ja siwiästt
elänyt, annettin Teloittaille waiwatta, ja tay-
dyi kärsiä kuoleman pysywäisydens tähdenj,, jos-
ta hän ei luopunut suurimbaingcm kipuin ja wai-
wain alla. «) Mutta 7ft kaikkein merkillisin

H 3. asia
Kysymyxet.

Ruka otti sisälle sen toisesti rnketun lerusnlcmi»
Raupunqin?

lttitcl 2ln<iobus w»st<,n silloin osotti?
Mikä HHnsN ai!:om«renQ oli?
NlitK hän siis teki aikomuntniw
Ruingn bän annoi surmata daii. w«uno« poisinen??
'H,,enneng«twielä
MitK mnimollr stisfen!än kanS» taMhlui?

«,) Mahdat kärsiä kaikki alidittiutt ,a waiwat, cilncn
kuin annaistt wlctcllä itstäs ftn totisty Jumalan pal<
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asia tapahdui yhdelle Mimolle hänen seitsemän
poikans kansta. He ottttin kiini ja picstin en-,
sm armottomasti ruoskilla ja nauhoilla. Koska
8 wanhin heistä sanoi: me tahdomme ennen kuol-
la, kuin tehdä jotain meidän Jumalamme Lakia
wastanl, niin annoi se julma Kuningas 9 hakata
hänen kätens ja jalkans poikki, poisleikata hänen
kielens, wiedä händH tuleen ja pannusa
10 Toiselda wcdettin nahka eläwäldä pois pääl-
dä >; mutta hän lohdutti itsens 11 Mä, että
Jumala oli hänen ijankaikkiseen elämään herät-
tämä, b) 12 Se kolmas lnkräis mielMans kie-
lensä ulos ja ojensi kätensä, sanoden rohkiasti:
Nämät jäsenet on lumcila taiwaasta minulle an-
danut/sentähden annan, minä mielellän' ne otet-
ta, Hänen lakinsa tähden I.

"

Koska neljättä
ruoskittin ja piinattin sanoi hän turwalljsesti: 13
Se on suuri lohdutus että me toiwomme, kos-
ka ihmiset meitä surmawat, että Jumala mci-

dän
8. Ruinga st «?«nhin poika sanoi?
y. Ntitä Runingar, sen päälle annoi hänelle tehdä?
10. Mitä toisille pojalle tehtin? '
li. Mutta millä hsn itsisns lohdntti?,
,2. Ruinaa se kolmas poika itsens käytti?,
iz. Mitä neljä» san<zi knin händH ruoskittin?

»essuin muodon poiskieldämisem, ctt suostuisit jo-
hongin sondiin. Eikd yxi sotamies, juuri wälMn
paikkaan, sa«i itsiäns haswoitetta ja kuolliaxi am«
mutta? 2 Kor. 5: 14. Rom. 8 - 35. 3?.R. 12: ii.

») Jumala, Icsus, totiset bywät awut ja katomatoin
taiwan kunnia owat kyllä ftn mahdolliset, ettäs nii-
den tähden aldixi panet talvarns, kunnias, terwey-
bcs, hywät päiwäs ja henges. Math. 18: 28.

2 Kor. 4:1?. 18.
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dän heratta jällens; mutta et sinä AntiokusHe-
rätetä elämään. 14 Wiides puhutteli Kunin-
gasta pelkämätä näillä sanoilla: Kuningas! si-
nä olet ihminen, c) ja sinun täyty kuolla; mut-
fa ettäs INMn päällä olet, niin
sinä teet'mitäs tahdot; Kuitengin, odota wä-
hä aikaa, niin sinä saat ymmärtä kuinga wa-
kewä Jumala on, jo?a sinun ja sinun Sukus
rangaise. 15 Tämän pcräsiH mietin myös kuu-
des ja seitsemäs edes, jotka ydenkaltaisella py-
sywäisydellä kuoleman otit wastan. 16 Kaiken
tämän alla osotti äiti itsenö, niinkuin kiiwas us,
kon ruhtinas. 17 Hänen uskons ja-mkkaudens
Jumalan tygö, ja hänen toiwons tulewaifen
m«ilman kunniasta rohkaisit händä, niin että
hän ylitstwoitti yhdellä erällä luonnollisen rak-
kauden ja pelwonj. ch Hän sätti, niin sanoin,
itse nawät uhrit Altarin tygö, kehoittain heitä,
rukourHa ja muistutuxilla, Jumalan tähden kaik-
ki ilolla wastanottamaan. 13 Minä olen tyl-
lä teidän äitinne, sanoi hän; mursa henge

H 4 ja
14. Ruing» wiides puhutteli Runingasta!
,5. Olitko 6:des ja ?:m«s pvs,w,Hi,set kuoleman» ««ti?
»6. Ruinqa äiti kaiken tämän nila itseno käytti?
»?. Miss händärohkaisrnkkauttanc''ja pelko» wastanl
»8. MillH puhella hän poikian» kuolemaan saatteli?

c) Muista cttäs olet järjellinen, mutta sen siwusa myöl
kuolcwaincn ihminen, ja ylitse kaikkia, ettäs olct
Kristitty.

<i) Jumalan Hengi taita niin wahwista uskotvaiset, 'et-
tei lupaum eikä uhkauxct jaxa eroitta heitä Juma-
lasta ja jumalisesta menosta ja elämäkerrasta. Se
on hawaittu kaikkein Martyrcin csimc.kcistä sekä Pa-
kanain että Paawin wallan alla. Se pphy Luthc-rus on myös todistus siilM. 2 Kor. i: z. Esai.
42! 2Y - ZI.
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ja elämätä en ole minä teille andanut, en<
gä teidän jäsenitänne niin tehnyt. Sen-
tähden myoZ itse Herra, joka mailman ja
taikkt ihmiset luonut on, anoa teille hen-
gen, elämän ja jäsenet jällens, niinkuin te

hänen lakinsa tähden ne kaikki waaraan
ja aldixi annatte s. Mutta ei hän ainoastans
saattanut heitä kuolemaan, waan sai myös it-se Martyrein kruunun, niinkuin hekin; silla 19
wihduin itte äitekin kuoletettiu. 20 Sen jälken
toimitti Jumala waiwatulle Seurakunnallens jäl-
len? !?wsn, niiden urhollistcn ruhtinasten kaut-
ta Makaverein Sugustaj. Ia itse Tyranni 2;
Antiokus kuoli häpiällisten tauttn, julmilla kiwuil-
la. Hän mätäni eläwälda, niin että koko kap-
palet hänen ruumistsns putoisit, ja ej woinut
kukan olla hänen tnkänäns kärsimättömin ha-
jun tähden.
päMö sitt hengiinZ

22. Renncngs kautta sitle sailew»nl
21. AntiokuA fairgsti j» tuolil

36. Estchristä ja Hamanista,
Ost. R< i. - - - - io<, i^uku.

! Persian Kuningas Ahaswerus oli htM«
nyt hänen Puolisons Waslin>, sentahdtn '2 et-
tei hän tabtonut Kunmgan käskyn jälken, tul-
la näyttämään itsiäns juopuneittenKunmgan
mjeslen ja palweljoitt?n joukolle!, ja oli otta-

nut

Kysymyxet.
l. Rnk»
3, MwgH tshden R>i«i/!g,a« hchllen niin b7ljä»z



121

nut hänen siaanS 3 Estherin Puollsoxens. 4
Hän oli köyhä orpo Juvalaisista, jonga Isä
ja Hliti olit kuollet!, a) niin että 5 Ulardorai
hänen HolhojanS oli hänelle ainoastans tur-
mana s. Tämä mies ilmoitti kerran Kuningalle
h yhden määrällisen wäijymisen Kuningan hen-
ge wastan. ,b) Mutta ? ei hän saanut mitän
maroa tästä hywästä työstäj, c) waan sen si-
aan pyysi yxi suureen kunniaan korgotettu mies
Kuningan huonesa, Haman nimeldä, «vietellä Ku-
ningasta Z hirttämään Mardokaita ja,ynnä hä-
nen kanZans uloöjuurittamaan kaikki Zudalaifetj,
Jumala esti kuitengin, ja ihmellisellä tawalla
lyhjäei teki tämän julman neuwon, M 9

H 5 se
5. RennengH HHn ett» wa»tiy puo«soren«s
5. Ruka oli lLytberitte turwana?
6. NlitH lV»rdok»i Ruiungalle kerran ilmoitti l
7. Saiko tslssrookai sentähden jongun MKxon?
l. Ntitit Hamnn pyysi roietellH Runingast» tekemään!
D. R,uinga I»niala e«ti H»m»nin julman neuwon?

a) Mardokai teki synnin siinä, että hän sekä itse sa«
lais lumatans palwclluxen nmodon, että myös saat-
ti .hvlhous»lapsensEstherin tekemään sitä samaa, M-
ga kautta molembain hywät aw«t ja lahjat jouduit
Kuningan Huonesa sunrimban wagraan; mutta Iu»
mata käänsi kuitengin tämän synnin Inday suku-
kulman velastUMi.

>» Joka tietä jongun pahan neuwon ja aiwoituxen, la
ei sitä ilmoita ja «tä» stteke itseni siihen,
xi ja osallisexi?

c) Oman parhaan ja edun pppndd,, er pids oleman re-
helliselle ihmiselle waikuttawaMy syy,, tähdm
hän mui'le hywää teki s.

H Aina tähän hetkeen asti on Jumala ylöSMnyh Iu"
dan Sukukunnan , ehkä lukmattomain
ttn allo, elHwäfj todiituiccxi yiin Min Hänen Edes?



se tapahdui, eftä Kuningas ollesans. unetowa
noi yhtenä yönä Aika-kirjasta lukea edesäns, mi-
tä hänen hallituxens aikana tapahtunut oli, ja
löysi silloin, muiden tapausten seasa, sen Mardo-
kailda ilmoitetun wäijymistn ja pahan aiwoitu-
xen. io Husmeneltain kysyi Kuningas uskotul-
dans, nimittäin Hamanilda, mitä sille miehelle
piti tehtämän, jota Kuningas tahto kunnilta?

Haman ajatteli sydämmesäns, ettei Kunin-
gan pitänyt tahtoman ketän paremmin kunni-
oitta kuin händä<; annoi sils sen wastauxen ja
neuwon, 12 että senkaltainen mies piti puettt-
taman Kuningallisilla waatteilla, ja Kuningalli-
nen Kruunu pandaman Hänen päähänsä ja Ku-
ningan oman yewoisen seljäsä ymbäri kaupun-
gin katuja wietämän, tällä uloshuudolla: näjn
.p'tä sisf'' michM<> jnfa
to kunnioitta, i) Kuningas wastais: mene, kii-
ruhda ja tee, niinkuin sanonut olet, Mardokain
Juvalaisen kantza. 14 Hamanin täydyi kaikkia
tätä totella, ehkäkuinga se oli hänelle ylön ras-
kas toimitus. 15 Se ainoa lohdutus oli hä-
nellä wielä, että hän jo ennen, juundenfa kaut-
ta, oli Kumngalda saanut käskyn Judalaisten hu-
kuttamiststa l. Mutta i 5 tämäkin ilo oli san-

gen

lv. N7itH liuomeneltllin kysyi Hamanild»?
li. NtitH myös scdsmmesans ajatteli?
52. Minciä neuwon bän siis annoi'RuningalleZ
iz. N7ita Riiningas sub,n «astaie?

Haman mielellä Runingan kastya?
!s. MiFH lohdutus oli?

sNntt« blNllga l-auwan tämä ilo hänelle kesti)

fatsomiscitans, kuin myös sen Kristillisen Jumalan
totudcsta ja junKlisudcsta.



gen Sillä, 17 koska hän Drottrin-
gin kutsumuren jälken oli tullut ynnä Kunmgan
kantza pitoon, ja Kuningas, miinasta i!oisan.s,
puolipäiwänjalken kysyi Estherilda mltä hänanois
itstllens aneetta z rukoili Estheri, ettei luda lai-
sia, hänen onnettomia sukulaisians pitänythäwi-
tettämän. Kuningas kysyi wihafans,: Kuka se
olis, joka tohtis ajatella senkaltaista tehdärens?
Za kohta osotti Droftningi Hamanin päälle.
Sillain nousi Kuningas wicraspidosta ja meni
Seilin yrttitarhaan ascttarens ensimmäistä jul-
muttans. Haman laski itsens sillä Malilla Brot-,
ningin jalkain jimreen, waan ei löytänyt enä
armoa s: iz Hän hirtettin kymmenen poikans,
kansia 19' samaan hirsi-puuhun, jonga hän,
kyynärän korriaxi, omalle kartanossens Mardo-
kaita warten rakendanut 01i>.,) Mutta,2o Mar-
dokai ylettin Hamanin siaan Kmiingan tykönä.

l?. Ruing» HHn siis, iloLtsilw waia?» tuli?
»8. Ruinqa Hamanin ja, Kanen poibl-insa l-'anfia käwi?
ly. Mil-jnliH hirss-puubun he hirl^tin?
20. Auka Hamanin siaan yfettin Z

e) Nc jumalattomat saawat kuitcnqin ksu!iis«
tawaiscn lopun. Ps. 73: 7 - - 20» Wis. K. 5: i. s>

37< Jobista,.
1 Job oli rikas, ja sangen ttwimallinen, mies.

Arabian maalla, 2 pelkäis ja palweli Jumala-,
ta «vilpittömällä kiiwaudella., ja oli elämäkerran

sanö.
Kysymyxet.

I. mil>s Job oH?
». MilliotH elämÄerla hck» meetti?
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sans hurskas ja waka. 3 Hänellä oli seitsemän
poikaa ja kolme tytärtä. 4 Hän eli Patriark-
kain ajalla I ja harjoitti, niinkuin Patriarkka,
totista Jumalan pelko Pakanain keskellä. 5Senkaltaisen, suuresa arwosa oleman miehen
esimerkki waikutti paljon hynM; ja että hän
siinä siwusa oli oppenut, ymmärtämä ja hywin
puheljas mies, niin ei tainut pimeyden Walda-
tunda muutoin kuin suuresti sortua hänen kaut-
tansj. Mutta 6 ej siinä ollut kyllä, että häntoimellisella ja jumalisella elämäkerlla osotti,kuin-
ga hän, kaikkinaisen maallisen onnellisuden nau-
titsemisen alla, taisi luotta Jumalan päälle ja
pitä sydammens saastuttamatoina mailmasta; ?

hänen piti myös tuleman eläwäxi todistureri senpäälle, että Jumalan lapset, Hänen armons
kautta, fuurimmisakin kärsimyxisäns, heidän t§!i-
malliselle Isällens uskolliset owat. 8 Sentahden
piti kaikki hänen maalliset tawarans, hänen seit-
semän poikans ja kolme tytärtäns, hänen luke-
mattomat raawans, hänen monet talonsa ja kaik-
ki hänen saatunsa hukkuman ja häneldä, pois-
otettaman, joka myös tapahdu, sangen äkisti.
9 Neljä surullista sanomataj täydyi hänen siiswähän ajan sisällä kuulla. Esimmäinen sanan-
saattaja tuli ja toi, sen sanoman, i» että Ara-

bian-
3. Ruinga monl»a laota HHnellä oli)
4. Mihin aikaan HHn rli?
5. Mits hän esimerkcillnoo ja ymmHrryxellsns t«,'n,UtiZ
«. Glil-o siinä kyllH että Job peirsis lumalata myo,

täkspmises?
7. Minqs päälle HHn witlH todigtuxexi oli t^lewa?
8. Nlitä srntihdcn bsnelle pili?
H. Ruinqa mondn surullista snnomcila Job nyt sai?Ylifä snnoM!; hsnlle ensslymälsifi tuotiin?
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dian Ryöwärit olit ottanet hänen härkäns ja aa-
sins ja tappanet hänen palweljans. ii Toinen
lutteli, että Jumalan tuuli oli taiwaasta la»:ge-
nut polttanut sekä lammas-.laumat että pal-
weljat. 12 Kolmas sanoi, että Kaloerit karkai-
sit Kamelein päässe ja otit ne kaikki pois, sur-
maten myös palweljat j< Ia koska hän wieiä
näitä puhui., tuli neljäs ja sanoi, 13 että huo-ne, joja hänen poikans ja tyttärens söit ja joit,
oli suurclda Tuulispääldä Maahan sysätty, nuoru-
kaisten päälle, niin että he kaikki sangen surki-
asti huonen alla kuolit s. Niin tihijät ja ras-
tat onnettomudet el tainet muutoin kuin liikut-
in, yhtä HMä ja taipuwaistn ihmisen sydändä.
Se käwi myös 14 niin komin Jobin sydämlml-
le, että hän nousi kiiruhtain ylös, rewäis waät-
teenfa ja rewei päätänsä l; 15 langeis myös
maahan, ja rukoilesans annoi itsens Jumalan
tahdon alle sanodm: Herra andoi ja Herra
otti, Herran nimi olton kiitetty! Mutta
yxi koettelemus oli häneloä wielä ulosseisotta-
wa. Ia se oli hänelle ylön raskas kärsiä. 17
Hän tuli lyödypi ja waiwatuti omasa ruumi-sans kauhista maisilla ja yli woiman rasittawai-
filla pahoissa paisutttilla ja haawoilla, jonga
siwusa hän myös kaiMda hyljättin. 13 Itse
hänen oma cmändänskin pilkkais händä, hä-

nen
11. NÄtH toinen sanansaattaja jutteli?
t2» N7,ta sanansaattaj» sanoi?
lz. MitH ilmoitti?
14. Ruinaa nsmHt asiat kawit Ivbin s/d^wmclleZ
ls. Huinga Job nd/rytti itsiHn»?'
»6. Oliko lobitl, lvleln joku koettelemu» Ulosseisottawal
l?. KäiiclK' slio tapahtui?
18. läss lil»s» abdizMMl
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nen wakuudcns tähden, ja muutamat hänen ys-
tawistäns ei ollet hänelle paljon armiammat, kus-
ka he moninaisilla wdisrurilla pyysit händählit-
sewoitta, että kaikki hänen Humalansa mah-
dut olla ulkokullattu, sillä ettei Jumala muutoin
olis tmnut hänehen niin koivin ryhtyä >. Tä-
mä heidän puhens ja kähtöxens osotta, 19 ettei
he oikein ymmärtänet Jumalan cdeskatsomiscnsywyttä, ja tuttimatoinda hallitusta Hänen 0-
mains kantza>< Ei se ollut ihme että Jodin woi-
ma täsä waipui. Hän tuli siis jo mm heikori,
2Q että hän kerran, suurimmift kiwuisans/ kär-
simättömydestä kirois syndymä päiwänsj. Mut,
ta 21 koska Jumala täsä kocttelemuresa oli ulot-
tuwaisesti anvanut hänen osotta uskuns ja py-
fywäiscn wakuudens, niin pelasti Hän hänen
wihduin yhdellä haawalla kaikesta hänen wihel-

22 andoi hänelle tcrweydens jäl-
lens, ja kaxi sen merta kaikista > kuin hänellä
ennen ollut oli. 23 Hän sai myös seit-semän puikaa ja kolme tytärtäj ja eli sen jäl-
len 24 sata neljäkymmendä niin et-
tä hän sai nähdä lapsensa ja lastensa lapset,
hamaan neljändeeu polween.

ly; NtitH hiiNn emHndsns ,ck Mswsns puhet ,« käy«
töx«t osottnwKt?

2d: Rmiigtt deiköx» lob waiwaing «ll» <ulil
Rooktt Ium«l» h«neil p> lasti?

22. Mitet Humala hänelle jMclls annoi?
2Z. S«ikö hctn myöskin rviils l«psia?
24> Ruing» kauman häti sen jMen eli?

Opi ja katso j kuinga hliikmdelewaisei kalkki ulkos
naiset onnen lahjat ja edut owat ---- kuinga rikkat ja
heidän lapscns taitawat joutua moninaisiin lvaarohin,
joits köyhän ei ole pclramiita « l> kUtnga hyödyllinen

lvai-



3.

5.
t>,

on , < - ja kninga ppspwäistt nc ta<
warat owat, jotka totisella Jumalan pclwolla kootaan?
Ebr. 12.

38. Kolmesta Miehestä'tulffesa PätM
Dan. 3»

Vabclin Kuningas Nebukadnesar, teetti Sy-
rian jaKanaan maan ryöstetystä kullasta, i E-
päjumalan kuwan, joka suurella kunnialla ylös-
pcmdln s, ja annoi, sitä wihittäisä, käskyn, 2
että kaikkein piti, kowan rangaistuxen haastolla,
kumartaman sitäj. Mutta 3 kolme kunnioitetta,
wata Juvalaista Sadrar, Mesak ja Abed-
nego ei taipunet täyttämään tätä jumalaloin-
da^käskyäI, ehkä se käwi heidän hengens pääl-
le l, ja 4 yn piina, kuolcniata kauhiambi, nimit-
täin eläwäldä heitettä tulisten pätsiini, seisoi hei-
dän Koska tämä Tyranni heille sanoi: 5
Annas nähdä kuka se Jumala sn, joka
tä minun käsistäni pelastaa waötaisit
he rohkiasti: 6 Meidän Jumalamme
lä taita meitä sutta; mutta jos ej hän si-
tä nyt tahdo tehdä niin tiedä kuitengin
se, sinä XuninVas, etten me sitä
tuwaa tumarta tahdo. 7 Tästä mastahakoi-
sudesta tuli Nebukadnesar kiukkua ja

kas-

Kysymyxet.
Ntili r?ebukat>n?sar, teetti j» «nnöi
MitH HHn räKi kuroc:» rrihittäisH Z

ei totellet tcklä jumal«toint>»
tNika piina kuilenssin seisoi heidän edesäli«f
NTica cämä Tyranni heille snnoil
RoingK he waLt«iSitZ
Mihin2HH,umuZ««heid«tn waLftthnksisudtl^lck/lö^l
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käski wäkewiä Miehiä kohta heittämään heitä päin
tuliseen lätsiin s, joka silloin piti tchtämän z seit-
semän kerta kuumemmari, kuin muulloin. 9
Mutta se totinen Jumala ilmoitti täsä aiwan ih-mcllisesti Hänen kunnians: sillä ehkä pätsi oli
niin kuuma, että ne miehet jotka heitä sisällehei-
tit, tulen liekistä siinä paikasa kuolit, niin olit
kuitengin nämät kolme Juvalaista ilman wahin-
gota pätsin keskellä, ja tulit päällisen yhden En-
gelin suojelluxen kautta niin wirwoiteturi, että
he taisit iloisella KiitosweisuNa ilmoitta heidänsisällisen ilons ja tytywäifydens. ic» Kuningas
ihmetteli suuresti tätä mastoin luondoa ja kaik-
kia toiwoa tapahtunutta asiata, jakutsui ne kol-
me miestä ulos pätsistä j. He läxit ulos. Ia
11 hänen ihmcttclemisens tuli suuremmaxi, kos-
ka se hawaittiin, ettei tuli polttanut heidän hius-karwacmskan, eikä muuttanut heidän waatteitans,
ettei myöskän tulen kartua heisä tundunutj. Sil-
loin andoi hän käskyn, 12 ettei yhdengän enä
pitänyt pilkkaman Sadrakin, Mesakin jaAbcd-
negon Jumalala» (^)

F. Monöa kerta kuumrmmnxi pätsi silloin ptti tehtämilnl
<y. Mutta kuinga lumala kunnians» ilmoitti?
IQ. Mitä Runing?» ajatteli siitä?
,1. Mikä rrielä lisais RuNingan ihmettelemisen?
»2. MingH käokyn kuningas nft nnnoi kuulutta!

<*) §lilä pelkä ihmisten «hkauxia ja pakotusta, »aan
pidä ainoastans kaikella uskollisUde«a Jumalan käs->
kpt, suojele oman tundos puhtaus, ja luota sinunkaiMwaldian Isäs Päälle: Einun pitä wihdoitt löy-
tämän lukcmatomat sypt, kiittä lumalata Hänen ih«
«ullistn murhcns ja woimallisen »arjellMtNs edestä. ,

Hor. 57. Sanal. 2: ?. s. Apost. T. R. 26: 22»

Z9.Da-
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59. Danielista Jalopeurain keskellä.
Dan. b.

Samalla muoto osotti Jumala suuren wst-
mansa 1 Damelisäl, jonga, 2 Babelin Kunin-
gas Darius Meöus, 3 hänen, werrattoman ym-
märryxcns ja taitons tähden!, oli Ruhtinaxi kor-
gottanut, monein maakundain ylitse Waldakun-nasans. 4 Maasa syndynet päämiehet ja wan-
himmat kadehdit tätä suurta onnea, kuin tapah-
du! tälle nuorelle muukalaiselle, ja rupeisit koh-
ta etsimään syytä ja rikosta händä wastan. a)
,5 He wäijyit händä seurawaisella lamalla. He
kiesit Danielin olcn)«n uskollisen ja kiiman ru-
koilian. Sentähden pyysit he kawaloilla juonil-
la angarata kieldoa Kuningalda, ettei yhdengän
pitänyt kolmena kymmenenä päiwäna jolda-
kulda jotukin anoman, paitsi Kuningalda yxi-
näns. b Daniel ei totellut tätä kieldoa, maan
meni ylös huonesecns, ja langeis,kolme kertaa
päiwäsä Palmillensa, rukoili, kiitti ja ylisti Zu-
malatans, niinkuin hän oli tottunut ennengin te,
kemään l. b) Danielin täydyi M tulla heite-

-3 tyxi
Kysymyret.

». Gnao lumma wisla muisa osottanut ftiuren
2. Rud»; Danieli': Ruhtinas oli?

tcthdey i2'.iiulZ Ntedus hsnen korgotti?
4. Rittla kadehdit lH?s snn?«?
5. Millä tan-nlla be siio hn»d«Z wäijyitl
4. Totteliko 3)K««el N,uN!»gnn kirldon?

«) Kcskikcrtaiscsa ja kohtullffcsa Säädysä clää ihminm
oinullisimmasti, wapa muiden mainosta jakattudcöta.

«) Daiucl rukoili hmgcn waaralla, ja smä? köyhä lap,
si, tt tahdo inkoilla, waMa sinuit lumaias j« wa:i«
lxmbas scn micluiststi suuwat. Es. 55: 4. W,UH.
:«: Rom. »0: 9.
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tyri 7 Jalopeuran luolaanj. Mutta Kuningas,
' joka rakasti händä ja ahkeroitsi suuresti, että
hän hänen pelastais, jos olis mahdollinen ollut,
sanoi silloin hänelle,: 8 Sinun Jumalas, jotas
lakkamata palweltt, auttakon sinua! 9 Hän pai-
noi myös kiwen, joka luolan owclle.tuotiin, 0-
malla sinetilläns, ettei Kuningan tahtoa muu-
tettaisi Danielia waZtan>. Ia io Kuningas tu-
li sangen'murhelliscxi, niin että hän kulutti yön
syömatä; eikä myös yhtän unda ii
Aamulla warhain päiwän koittaisa nousi Kunin-
gas nlös, meni kiiruhusti Jalopeuran luolan ty-
gö jä huusi: Daniel, sinä elämän Jumalan pal-
wclja! Ongo sinun Jumalas woinut sinua niil-
dä julmilda, raatelewaisilda Jalopeuroilda pelas-
taa?'l2 Daniel wastais: la, minun Kuninga-
ni! Minun Jumalalli on lähettänyt Engelins,
joka Jalopeurain kidat on pitänyt liini, ettei he
minulle mitän pahaa tehnyt olch Niin Kunin-
gas ihastui siitä suurcsti,< ja 13 annoi Danielin
ylös luolasta ottaja Mutta 14 sen siaan kaski
hän heittämään hänen päällekandaitans Jalopeu-
rain luolaan, waimoincns ja lapsinensj. c) Hei-

dän

7. NMingH Dymel siis heitettin?
8. Rlnncin Runingas sano, banrlle, hanö« hritettäisa?
>«. Mi-Z Runingao omalla sinctillaus Painoi?
10. V,mng« hän kululli yöl> Dalnrlin tald.nZ
~i. Mitä «amuila warhsll» teki?
12. Mitä Daniel N7a5,cc.!5? ,

1:. Mitä R,uniligaL ibaslufssann on oi tebda?'
Hi,uita 'K,unii!gsss. l-«ki nyt li-clal n heitettä?

c) ",sän kaiwoi kuopan ja wawnstl > ja on kaatunnt
"fiibm kuoppaan, jonga hän 01l tthnvt. Hän,n
"oMlcttomudcns pitä hänen paäns lacllc langNuan.

7: 16. '1?."
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dän kanlicins käwi se peräti toisin. 15 Ennen
kuin he tulit luolan pohjaan, tartuit Jalopeu-
rat heihin ja musersit heidän luunsakkinj. Sen
päälle andoi Kuningas Darius kirjoitta käskyn,
16 että jokaitsen piti sitta ajasta pelkämän jq
kunnioittaman Danielin Jumalala, «l)

tf» Ruinga käwi Danielm pnallcf«ni>aille luolnsa?
16. lVingä Runmgns fittc annoi tirsoitta?

Katso kuinga ludalaisten pako ja fangius, Baby-
lonian Pakanallisen Kansa» seasa, tuli sm totisen Ju-
malan palmclliixcn ulosiewittämiscxi, niinkuin tähän,
gin aikaan tapahtunut on Protestantein kanHa Sa-
xan maalla, jotka Pakolaisina lcwiäwät Pakanalli-siin mailman kulmiin^

40. lonaasta Pwphetasta.
I. 2.3. 4.

Niniwe oli Yxi Wyrialainen ja seukawaises-
ti PakMallincn kaupungi, ja 1 sen piiri eli ymda-
ristö oli kymmendä penikulmaa pitkä. Sen asti-
waistt elit 2 juuri jumalattomasti, niinkuin kai-
kisa rikkaisa ja hekumallisisa kaupungeisa tawal-
linen ön!. «) Osottaxcn sentähden, sekä anga-
ruttans että myös hywyttäns itse Pakanoitakin

I 2 wäse

Kysymyftt
li Ruittgtt fl!li«> r'«upungi oli?
2» P,uinZ» eletti»?

n) PawallN syttyi häncsä M hän näet Ai
thenin kaupungin aiwml Epäjumaliscx!. ?i
R. l?-. i,<. Jumalattomat Jerusalemin nsuwaiset
sanoit. ''Katso j se on ilo ja,riemu, teurastaa här-
skiä, tapoa lamdaita, syödä lihaa > juoda wimai
'>spökäm siis j?. juokaml meidän pitH kuitmgin huo-
"mcna '.uolnnatt Esi 22: tZ."
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wastan, lähetti Jumala ? Prophetan lonan ssinne, kehoittamaan ja maalimaan tätä Kan-saa parannuxcen b) Mutta, 4 ihmisten Elmos-
ta, ej tahtonut Jonas ollengan anda itsiäns tä-
hän toimituxeen>, maan 5 pakeni merelle ja me-
ni hahteen, ikänäns kuin hän siellä olis tainut
itsens salata, sildä jokapaikasa läsnä olewaiscl-
da Jumalaldaj. c) Mutta hän tuli kohta ha-
waitscMaan tyhmydens: sillä 6 Jumala andoisuuren tuulen tulla merelle, niin että haaxi luul-
tin siinä paikasa hukkuman. Hansen haldia
ki kaikki mitä hän ikänäns woi heidän pelastu-
xexcns, maan ei mikään auttanut. Waara ja
Hätä tuli aina suurcmmaxi. Kmu ei mitkän muut
neuwot enä fopinct heidän Äwuxens, rupeisit he
wihdoin ajattelemaan, että joku mcchdoi olla haa-xesa, joka oli Jumalan wihoittanut ja tämän
onnettomudcn heidän ylilsens wetänyt. Tämän
asian tahdoit he arwan heittämisellä
Ia arpa langcis lonan päälle, jonga onm tun-
do myös kohta heräis, nim että hän stlkiästi

tun-

z. Rennenga Herr« fine lähetti parannusta saavnamaan!
4. tahtoiko lonan lähteH tähän toin?iti>rkell?
5. Rubunga hä-v sntähden pakcni ja ineni?
<?. tikutta tunlgtt Jona tuli hawaitftlnann t/hmydcngZ

ö) Jumala lähcttä puuttumnta-, pahanclkiscllc Kansalle,
fatumuxcn saarnajat ja mpds montt rangaistMt, hc-rättämisexi spnniöta.

e) "Hänen silmänsä näkcwät jokaitsen t!cn, ja hau
. "katso kaikki heidän askelensa. Ei pimeä eikä klio-

"leman wario ole siellä, etkä pahantekiät hcitäns"siellä salaisit. Job. 34: 21.22. Lulttkos että j,o<-
"ru taita häncns niin salaisesti kätke, etten mi'?H
"balidH näe sano Herra. Icr. 23: 24. Kuhunga mi,
"nö sinun saswois edestä pakenen, Psalm. 7.



Kinnusti, sangan raskasti rikkoneensa
wastan. 7 He otit siis lonan ja heitit rauha-
maan mereen >. Ia 8 kohta asettui meri lai-
nehtimasta!. Multa ,9 Jumala ei sallinut hä-
nen hukkua, maan toimitti suuren kalan, elä-
tväldä händä nielemään s, jonga watsfts Jonas
weetti iQ kolme yötä ja kolme päiwää, suuresa
ahdiZtt»xcsa ja kiiivaisa rukouxifa. 11 Sitte oren-
si kala lonan wahingoitsemata maan päälle I,
ja hän sai toisen kerran Herralda käskyn, 12saarnamaan parannusta NiniwesH. 13 Nyt oli
hän Herran käskylle kuuliaincnj. HänwiiNi-
niween ja ennusti sen asuwaisille 14 kaupungin
hukkumisen, neljänkymmenen päiwan sisällä, el-
lei he kammusta ja parannusta tchnet.
lä saarnalla oli hywä ja toiwotettawa waiku-
tus. Kansa päätti .vilpittömästi räändyä ja teh-
dä parannusta. Ia silla muoto estit he pääl-
däns sen uhatun rangaistuxenj. Mutta i 5 Jona
pani sen komin palMens, ette! hänen ennusku,
xens käynyt toteenj/ niin että hän 17 wihoisans
jamiclikarwazidesta sen ylitse toimitti itsellenskuo-
lemata. 13 Hän län senkaltaisella sydämmellä

I 3 uloS

7. RuingK Laiwll-waki lolign kantza tein
l. Asettuiko meri sitr.l
9. Salliko Jumala Ic»n»n hukkua «lercsa?
10. Ruinga kauwlll! Jona oli kalan walsasa?
Ai. Ruinga I««« sieldn paasi uloo?
IH. Mtnga käskyn Io?'a Herralaa taos sai?,sz. Oliko Jona n?t k!!»liainen?

!N:tn hsn siis eni!'Lii !s?i!>lwen nsu maisille?
15. Mitä Jona saarna."lft!>« »natkansaatti?

tNitä Jona pani?
l?. hsn my rriboisans itsllens toiwotti?
18. INila hän rriels teki j» itselle!!» rakensi?
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ulos kaupungista, ja teki itsellens itään päin
Majanj, jonga assa 19 hän tahdoi marjoja is-
tua, siihen asti kuin hän näkis mitä kaupungil-
le tapahtuis j. Silloin toimitti Herra Juma-
la 20 yhden pmsan, joka kaSwoi loncm ylitse,
warjois hänen päänsä ja niin wirwoitti hänen,
?ttä hän riemuitsi siitä pensaasta suurella ilol-
la j/ Mutta 21 tämä ilo<oli sangen lyhykäinen >.
Jumala kuiwais pensaan 22 suuren itätuulen
kautta j, ja Auringo paisti'taas lonan päähän.
Ia 25 silloin wihastui Jona kowemmin kuin en-
nen , niin että hän kiukusans wielä toisen ker-
ran loimotti itsellens kuoleman. 24 Mutta Ju-
mala nuhteli händä ja asetti hänen eteens,
kumga raskan synnin hän tässä ksrsimättömydel-
däns teki. Sinä sanoi Herra, pensas-
ta , jostas eh mitan Maiwaa nähnyt, etkä sitä
kaswattanut: Eiköstä mlnu,, pidäis armahta-
lnan sitä suurta Nimwen kaupungita? e/)

19, Mitä warten hän majan rakensi?
2«. MitH Jumala Jonille toimitti hänen majafang?
21. kauwan lonalla oli ilo pensahaiita?
22. kautta Jumala kniwain pensaan?
2Z. Ruincta Jonas silloin taa« erf)eht)?i?
24. Mutta kuinga Jumala hsndH nuhteli?/

<i) V! minun Jumalani! Kuinga usiasti olcn minä,
niinkuin Nm'wm awjat ja Jona, oUut sinullc tot-
tclematoin, ja Sma olct kuitmssin aina minulle ar-
mon osottanut. Mutta yamaasta tästä httkcstä tal,-
don niine, sinun Awullai, sotiaminunkärcyttäni, ih-
mislihaani ja kaikkia Muta minun pa,hä slsuani
wastan.

4i. Hurs-
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41. Hurskahasta Tobiasta ja hänen
Pojastans.

Tod. R. 1 - - - 14»
Tobias tu'i muiden Judalaisten wntza wie-

dyn pois 1 Babylonian fangintcen f. Mutta 2.
ehkä hän siellä fangina oli, Epäjumalita pal-
welewaisten Pakanoitten ftasa, ei hän kuitengan
luopunut pois Jumalan Sanasta ja oikiasta pal-
wclluxcsta, waan eli aina wilpittömasä Juma-
lan pelwosa. 3 Paikansa opetti hän jo nuoru-
desta Jumalan Sanasa, ja waroitti lakkamata
händä, juuri turwallljesti ja ennen kaikkia pel-
kamään Jumalala ja wälttämään kaikkia syn-
diä. 4 Ilman sitä lohdutti hän myös muita,
jotka hänen kantzans fangina olit, ruokki ja
waatctti tarwk,'cwita, ja hautais köyhiä kuol-
leita j. Näisä hywisä teoisa, hätäyndyneitä ja
wiheliäisiä koytan, harjoitteli hän itsiäns, s,sii-
hen asti että hän, sokiari tuiduans, jouduiitse san-
gen wiheljäiseen lilaan. 6 Ehkei hän nyt tai-
nuttäyttä näitä tawallisia toimiturians, olihan
wielä sittengin ja toisella taivalla hyödyllinen.
Hänen kärsiwällisydens ja nöyrydens tulit sil-
loin sitä e.-iämmin loiötawaisexi. Sillä pois se

. I 4 hä-
Kysymyxet.

1. N7ihingä Tobias tuli wiedyri? -

2. Ruinga dnnitsenökäytti pakanoitten se«sii?
z. Ruinga bän poikiinsa ouctti?
4. Ruing» hän i'lm-„ sitä awullinen oli?
5. Riiingn kauwan h«n näisä hywisä teois» Itsiäns har-

joitteli?
6. Mingä tähden Todias on sokianakin yli^ettäwH?
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hänestä, tttä hän olis napisnut Jumalan py-
hää Edeskatsomusta ja tahtoa waötan, waan
hän nöyrytti itsms lapsellisella kuuliais«delia, sen
Isällisen kurituxen ala, ja unhotti wiheljäisy-
dcns, muistaisansa tulewata ijankaikkiSta nutut-
ta. 7 Ei hän kuittngan tulcwaisia niin ajatel-
lut, että hän 01.i6 nykyisiä peräti laimin lyö-
nytf. Kaikkein muiden seasa makais 8 hänen
poikans se nuori Tobiasj, sangen rcckkahasti hänen
mielesäns. Ia että hän wielä nuori oli, ja pit-.
ka waellus hänellä mmlmasa, niin tcchdoi Isä,
eunen kuin hän pä'ätti oman waclluxens, hän-
dä likemmin oikialle tielle johdatta. Hän an-
noi siis hänelle 9 seurawaisct sangen merkilliset
mmstuturet ja elämän ojennusnuorrat. Mi-
nun voitani, sanoi han, kaikkena sinun elin-
aikanas pidä silmäis edcsä ja sy-
dammesas, ja rarta ettes mihingän, ej
pieneengän, sondiin mielisty, ja ettes wä--
himmäsäkän käskyä was-
tan tee. Ala kosran käänä itses poie köy-
hästä: jos sinulla paljo on, niin anna run-
sasti, mutta jos sinulla wähä-on, niin an-

'na siitärin wähästä hywällä mielellä. Älä
anna ylpeyden hallita eikä si> un sydäm-
mesäs eikä sinun sanoisas: sillä se on
ken tadoturen alku. Rysy aina neuwoa wii-
sailda ja jumaiisilda. unHoda aina
tiittä Hänen epälukuisten hy-
rräin töidens edestä, joita Hän sinulle jo-

ta

7. Unl)Qlt4ko bsn «jatellesaNl, l!llcw«iss«?
3. m:'idi>n siasa oli hsuen m>ele"ns?
9. Hinia «lämln oiennl!v!N!«:rnt b»?n sentahdcn

lens nniioi?
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ka päiwä ssotta, ja rukoile Händä, että
Hän sinua hallitsis, niin ettäs taikisa toi-
siäs, seuraisit Hänen sanaansa, päälltse-
xi, ä!ä murhehd: poikani: me olemme to-
sin köyhät; mutta me saamme paljon by-
wää, jo? me lumalata pelkamme, wäl-
tämme syndiä ja teemme hywää!. Koska
tämä ainoa ja rakas poika sittt meni matkaan,
hänen Isäns' asialle, sanoi se wanha Isä su-
dille , joka tämän ylitse murhcisa oli: iQ M
iM, minä uskon että Jumalan hywä Engeli
johdatta hänen, ja kaikki hywin toimitta, mi-
tä hänellä toimittamista onj. Koska ft nuori
Tobias oli kihlanut ii Raguelin tyttären f,
sanoi Gabeli hänen heimolaisens: 12 Isra-elin
I«mala siunatkon sinua! sillä sinä olet kun-
niallisen, hurffan ja jumalisen miehen poika,
joka waiwaisille paljo hywä tehnyt on. Siu-
nattu olkon sinun waimos ja sinun
bas<. Wihdoin sai se wanha Tobias, poikansa
kotia tuldua, hänen näköns jällens, 13 yh-
den Engelin neuwon jälken, jola sanoi myös
»vanhalle Tobialle, mingä syyn tähden, hänen
piti kärsimän niin pitkällisen wiheljaisyden: 14
Ettäs Jumalalle kelpaisit, olit.Engelin sainit,
niin sen piti niin oleman: ilman kiusausta ei
sinun pitänyt jäämän, ettäs lujari Jumalan ttm-
nustajaxi, kaiken Kansan edesä, olisit koetellun

3 5 tul-

lv. Ruingn Cobias lohdutti emändalLiw, kuin heidän
a,::oa poikans meni heidän nsiallens?

li. Hvsllnengs se nuori Tobias emannalens lihlais?
12. R,uinga Gabel siunais sen nuoren fobian?
13. Rennengä kautt» se rranbn Tobias sai,

Mitä Engeli teki sMi Tobiau kärsimisten!



138

tullutf. Se wanha Tobias eli wi-ela sltte 15
kaxi wiidtttä kymmendä ajastaikaa!, ja 16 koko
hänen ikäns hänen kuollesans oli, sata ja ka-
xi ajastaikaa j. Mutta poika eli 17 yhdexän
kymmenen ia yhdexän wuutisexi. 13 Hän oli
Zsäns wenainen hurskaudesa. Ia hauen lap-
sens, monisa polwisa, olit pysywaiset pyhäsä
waelluxesa ja jumalisesa elämäsä, niin että ko-
ko se suku, sekä Jumalalle että ihmisille, ja
kaikille kuin maakunnas asuit, otollinen oli.

15. Ruinqa knuncn, Cotnns tämän jäljen eli?
!<;. MM hänen ikäns kuollesans oli?
17. roanhari se nuori Cobias eli?
18. N7icä me tiedämme hänestä j» hänen jälkentule-

waislLtanö?

Muistutus päätöxexi.
Ne Wanhasa Testamentti, Jumalan Miesten kaut-

ta, annetut suuret ja moninaiset lupauxet, wakuuttawat
meitä yldä?plläiscsti, että se onnettomasti lcmgmut
Ihmistl- Sukukunda tarwitsi yhden Vapahtajan, jo-
ka oli totinen Jumala ja totinen Ihminen yhdesa Pcr«
fonasa; fcntahdcn scurawat nnt

His-
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Historiat
sudesta Testamentista,

Eli

Jumalan Pojan
Ia Hänen Apostolcins, niin myös

ensimmäisten Tunnustajains
Elämäkerrasta.

i. lohaimexcsta,Kristuxen Edellajuoxiasta.
L.uk. R. i.

i tuhatta ajastaikaa oli lähes edes-
-9I Z kulunut mailman luomisesta l, kos-

ka se lumalalda, 2 Hänen pyhäin
Prophetains kautta >, määrätty uika tuli, lä-
hettäxens mailmaan sen, Ihmisen Sukukun-
nalle, luwatunLunastajan. Mutta että Juma-
la ennen, Malakian kautta, joka oli se wiimei-
nen Prophetaista, oli ennustanut, että 3 lo-
hanncx n piti edellä tuleman, 4, käandämään
ludalaisia, heidän lihallisesta, tuphasta, tsiwos-

tans,^.

KysyMlM.
1. Ruinaa monda wuottss oli kulunut, kogkc»; Ilimylq^

lähetti sen luwatun wapahtajan mailmaan?
2. Renneuqs kautta I"mala annoi ennustaa Wkpaho

tajn ajan?
z. Ruka piti tuleman juuri lesuren edellä?
4. Mitä tekemään lob«nne« oli tulen,» edellä?



tanZ, kuin heillä oli maallisesta Lunastajasta, ja
tekemään heitä halullisixi, katumuxclla ja uskol-
la wastanottamaan sieluin Wapahtajata, ja
Händä seuramaanf; niin oli myös nyt Jo-
hannes ensin toiwottawana. 5 Tämä toiwo tu-
li täytetyxi yhden tzurskan ja jumalisen Awio-
parikunnan kautta, miehen nimeldä Fakarian
ja hänen waimons He olit jo san-
gen ijällisexi tullet, ja ei ollut heillä lasta, kos-
ka Zakarias, joka oli Pappi Abicm wuorosta,
sai lupauxen tästä toiwomattomasta asiasta.
Se tapahdui 6 juuri kuin hän wuvrollans
pin wirkaa toimitti, ja oli mennyt Herran
lim suitsuttamaan. Siellä ilmestyi hänelle Hcr-
ean Engeli GÄmel, josta Zakarias hämmästyi.
Mutta Engeli sanoi hänelle: älä pM Zaka-
ria; silla sinun rukouxes (Mchiaren lihaan tu-
lemisesta) on tnulttu, ja sinun emändas Eli-
sabet synnyttä sinulle (paitsi sitä) pojan, jonge»
sinun pitä kutsuman l, se on: ar-
mosta lahjoitettu, s) 7 Hän tule suurexi Her-
ran cdesä, ja hän täytetään Pyhällä Hengellä
jo äitinsä kohdusa: ja hän käändä monoa Israe-
lin Lapsista Herran heidän Jumalansa tygö. b)

Hän
5.

lul, mis,st<a tä)?tettin?
6. Roska Znkarias s«i luftkuxen I<>httNn^eLta?
7. Ruingn lLngcli ennusti":

a) Anna sinun Rilti-tumcs aina mielchcs jadatta sm
arino-liiton, johon Jumala Kastcbcsa sinun pldsot-
tanut on, niin ettäs Jakartan kantza, aina wa»hu-
teen äiti, sinun lumalalles uskollinen olet.

t) on oikia taito jawiliaus, ettäs pidät Jumalan ar-
Mn»n«ttimisen, kaikkia muita etuja kallimtMs, ja
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Hän käändä tottelemattomat hurskasten, toimen
tygö, (hywille awuille ja Jumaliseen elämäker-
taan) toimittaxens Herralle walmistetun Kan-
san, (Kansan, joka on haluisa lesusta was-
tanottamaan). 8 TämH oli waikia Zakariaxen
uskoa, että hän oli wanha ja hänen emändäns
ijällinenl, jonga tähden hän myös 9 horjahdui.
pyytämään merkkiä, tämän lupauxen takaurcri
ja wahwudexi. io luMalan myös andoi hä-
nelle merkin j, mutta 11 hänen omafa persona--
sans: sillä hän tuli siitä hetkestä kielettömän!,.
Se fokoimdunut Kansa, joka ulkona odotti hä-
ncldä siunausta (4 Mos. K. 6: 24.), ihmetteli
että hän Tempiisä niin kauwan wiiwyi. Mut-
ta 12 kuin hän tuli uloS> ei hän tainut puhua,
waan tviittais heille, olewans mykän >. Elisa-bet syniiytti nyt ajallans lohannexen. 13 Kuin
hänen langons ja kylälliseus kuulit, Zu-maw oli tehnyt hämlle niin suuren laupiuden,
iloitsit he hänen kantzansj. Ia 14 koska lasta
piti ymbärins leirattaman kahdexandeua päiwä-
nä, kutsuit he hänen Zakarias, Isänsä nimen
Men!,. Mutta Aitj huusi sanoden:-ei suin-

gan;

8. Mingä tähden lak»ri«n 01l waikia u°koa NngeU»
pu^ietta^

l). Mits sentahden horjahdui pyytämään!
10. 2lnnoiko Jumala Zaknrialle merkin?
li> N'/ingä merkin Jumal» hänelle «n»oi?
12. Ruiliga siis oli hänen kanstnns, kuin psntuli ulos?
»2. Ivuinga i!ilisadetin fstärvät teit kuin he sait kuul-

la, etts lLlisabet oli ftnnyllänyt'i
14. Ruingn he kutsuit lapsen?
15. Noitta mitä Hiti siihen sanoi?

järkllhtömättömasti aina scurat Jumalan kasM,
Häncil ftMLsans.
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gan; Johannes pitH oleman hänen nimens >.
He wiittaisit siis hänen kielettömälle Isällens,
mixi hän tadoi nimittä. Tämä 16 pyysi tauluaj,
ja kirjoitti sen päälle: i? Johanncs on hänen
nimens: 13 Juuri silloin aukeni myös hänensuunsa, että han taisi stlkiästi sanoa mixi hän-
dä piti kutsuttaman, ja myös puhua kultain lu-
malata. 19 Kaikki kuin sen kuulit ihmettelit,
sanodeu keskenäns; mingäs luulet tästä lapsel-
ta tuleman j? c) Mutta 20 Zakarias täytettin
siinä samasa Pyhällä Hengeiia, niin ctta häntMMiscsä kiiwaudesa, pyhällä kiitoswirrellä ju-
listi Herran armoa.

16. NLita Isa tuin he hänelle wiiltaisit?
I?. Mitä Isä kiriönti tnulnn paälk?
,8. mit« silloin tapahdui?
ly. !Nitn ihmiftt keekci,ä!iL juttelit?
20. Millä siinä s«masa täytettin?

e) Rakas lspsi.' kysl) usein itscldäs: mikä tlile Minuss
ta? Sinä olct yxipindainen, kangia, tottelcmatoin,
wihainm ja pahansisuinen. Vpbä H:ngi tahto
kollisttn opettaitcn kautta tehdä sinusta hiljaisen Joe
hannexen; mutta sinä itse tahdot kaikella hallilla tule
la Satauan lapsexi. Akl onnetoin lapsi. '

K. Kristuxen syndymiftn ttmoituxesta
Marialle.

s.Uk. R. i.

1 Koska Elisabet jo kuudennella kuukaudella
wskasna oli, lähetti Jumala Engelin Gabrielin
Narsaretin Kaupungiin Marian tyghj, joka oli

2 köys
Kyfymyrct/

l. luMaln lähetti <« nZclitt Gllb, ielinMarinntygöt



2

3
4-
5>

?

5

2 köyhä, mutta jumalinen neitsy, Kuningas Da-
widin Sugusta, ja kihlattu Puusepälle nimel-
dä Joseph. 3 Engele tygöpuhutteli händä sa-
noden: Tcrwe arinoitettu! (Jumalan rauha
sinulle armoittttu!) Herra on sinun tantzaZ:
siunattu sinä waimoin seasa (sinä onnellisin
kaikista waimoista.) 4 Maria hämmästyi suu-
resti tästä hänen ihmellifestä puhestansj. Mut-
ta 5 tämä korkia Sanansaattaja sanoi hänelle
edespäin: Älä pelkä Maria,-sillä sinä löysit ar-
mon Jumalan tykönäj< Ia sitte ilmoitti hän
hänelle, 6 että hänen piti tuleman Jumalan Po-
jan Äidiril. Maria ej ymmärtänyt tätä; sen-
tähdcn teki Gabriel hänelle tämän selichren: 7
Pyhä Hengi tule sinun päälles, ja Ylimmäisen
woima marjo sinun; ja sentahdcn myös se Py-
hä, joka sinusta fyndy, pitä kutsuttaman Ju-
malan Pojan > «) Ia 8 ettei hänen ollengan
pitänyt epäileman, osotti Engeli hänelle mitä
hänen Laiigons Elisabetin kantza tapahtunut olij,

. sano-
Ruka Mari» oli?
Rninga jLngei Mariaa
Ruinga Maria tä'ä puhetta
Rninga liincte'! Ma'iaa
Mitä jöttqeli sitte. l-än,lle ilmoitti?
'H,umga Enqcli Ma i.:11.> tämän attan selitti?
Mitä iänsicli Marialle osolti, ettei hänen pitänyt

epäileman?
V) Herra Kristus on totinen. Ihminen. Cbr.2:14.17.

Kuitenain ilman kaikcta spnnitä Ebr. 7: 26. At mi-
nun lapftni! iloitse siitä suuresta kunniasta, johon
Jumalan Poika, ihmisen luonnon
kosca hän stn pää.llcns otti, ja andoi
tesa Pplmn Hmgcil kautta, wastaudcsti syndnä, et-
täs tulisit Hancn rocrtaiserms ja osalliseni ynnä Hi-
ucn kaipaus siitä tamallisesta perinnöstä. R^'M>3:l?.
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sanoden päälliseri, y ettei yhtän asia ole maP
dotoinda Jumalan edesäj. io Ia koht.i nöy-
rytti tämä pyhä neitsy itsens nöyrällä uskolla
Jumalan tahdon ala, sanodeu: Katso Herran
Piika! tapahtukon minulle sinun sanas jälkcn>.
ii Sitte meni han, täytetty ilolla, Elisabetin
tygö>. Mutta koska hän terwehti Eiisabetiä,
12 tapahdui että lapsi hyppäis Elisabetin koh-
dusa, ilosta sen lähestymän Mailman Metzia-
xcn Ylitse j. Ia iz Elisabet täyttttin Pyhäl-
lä Hengellä, ja huusi suurella äänellä: Siu-
nattu sinä waimoin seasa, ja siunattu smun koh-
tus hedelmä'. ja kusta se minulle tule, että mi-
nun Herrani äiti tu!e minun tyköni? Ak! au-
tuas olet sinä, joka uskoitj. Sen jalken ylisti
myös Maria, iloisesta ja' kiitollisesta sydäm-
mestä, Herran armoa. 14 Minun sieluni, sa-
noi hän, suuresti ylistä Herrraa, ja minuu hen-
geni iloitse Jumalasa minun XVapahtajasani.
15 Maria oli sitten Elisabetin tykönä lähes kol-
me kuukautta, ennen kuin hän pal>,is kotians.
16 Hänen kotia tulduansa ja juuri kuin Joseph
mieli täyttä awio-liittoays hänen kantzans, löyttin
hän raskari. 17 Joseph ajatteli silloin salaises-
ti hyljätä hänen. Mutta Jumala, joka iz tah-

dsi

?. Mitä lsngeli «icls pääNisexi sanoi!
10. Maria silloin teki?
li. Mihixga Maria taman ,'älken meni?
t2. Mitä tapahdui kuin Maria terwehti Nlisabeeist
:z. R,uinga Elisabet huusi, kuin HHn näki Maria»!
«^.,R,uinZaMaria sitte ylisti Herran Armda?
ls. Rui«ga lauman Maria oli iLlis«betin tMnä?
16. Misa til'sa Maria kotla-KildkcmZ oli?
17. Mitä Joseph ajatteli tihäK, kuin hnnfen
18. Mutta N!»tjt lumkli; tshdc<Z
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doi että hänen piti, niinkuin Elatus-isä, otta-
man sen Jumalallisen Larsen holhotaxens, ja
myös. oleman hätien Äitillens.suojelluxcrii, cm-
noi hänelle Engelins kautta unesa käskyn, 19
että hänen piti kiruhtain ottaman Marian ty-
göns. 2<2 Sijnä siwusa ilmoittttin hänelle myös,
että hänen piti kutsuman sen syndywän Lapsen
nimen 21 sM Han oli wapahtawa

heidän synneiötäns>. Ia 22 Jo-
seph totteli wastansanomata., b)

19. Minqa räs,r?n losiph unesa fti zengelin kaottn »

20. Mitä Josephille siinä siwusa ilmoitcttin?
21. Mingä tähden Lapsen nimi piti olemnn lesus!
22. Kotteliko losepb Herrnn käst°)?ä?

ö) ?asä hawaitaan Ustat «rmoitettuin sieluin Tunnus-
merkit. 1 :ri He rakastamat lumalata ylitstn kaik-
kia, he uskowat kaikki mitä Hän luwanut on, ja
hiljaisudesa nöyryttäin itsiänöHänurEdeskatsomiscus
ala, sanoivat he: Tapahtuken Sinun tahtos! 2:>.'i
Hc plösrakcndawat itsiäns kantZakäyiuisesä totisesti
lumalata pclkäwäistcn ihmisten parisa. Z:r.i He o,
wat nöyrät, 4:>'i aina kijtolliset, ja s:ri ahkerat.
s:'.'i Hc rakastamat Lähimmäistöns, ?:x! käsittä-
wät totistsa parannuxcsa ja uskosa Vapahtajan le-suren, ja B:r,i osottawat Jumalalle kuuliaisuoen
kaikisa, ilman cpäilcmätä. 5 Mos. K. 28:2. kbr.ii:B.

3. Mailman Wapchtaian SyndymaM.

Koska Romin Keisar Augustus tahdoi saade»
1 tiedon alamaistens lugusta ja warastal, an-
noi hän käskyn 2 että ludcan ja Galilean asu-

K »Vai-
Kysymyxcl.

l. Nlingä tiedon Reis>r Axqusti» l)al.A«
H. Minga hän siie annei?
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waifet myös piti hengille pandaman. 3 Silloin
riensi kukin Perhen Wanhin Sukunsa edestä Pää-
kauplmgihin, andamaan itsians arwataj. Sa-
man syyn tähden meni myös Joseph 4 Galile-
asta ja Natsaretin Kaupungista Betlehemiin,
sillä hän oli Dmvidin huoncsta ja sugustaj. a)
Maria tiesi kyssä 5 synnyttämisens ajan läsnä
oleman, 6 meni kuitengin, niinkuin hänen kihlat-
tu emändans ylös ynnä hänen kantzansj. Mut-
t« 7 tuskin olit he sinne tullet, niin synnytti
Maria mailman Vapahtajan j, kapaloitsi Hä-
nen, ja 8 pani Hänen tallin sillä et-
tä Maiasa ei ollut siaa niin köyhille »vieraille, b)

z. Mihingä perhen wanhimmnt silloin itsinuo riensit?
4. tNihinqa Jos.ph nrrvnttawari lnri?
5. Mitä Mm ia liesi los.phin läbt isn?
6. Nlemro Mnria roitenain losphin knosin?
7. 2venne»ga Mnria synnytti tulduans Betlehemiin?
«. Mihingn Ntnri» sen Wapahtnjnn p«ni?
y. Ruinga he niin tnllisa oleskelit?

«) Katso kuinqa ihmellisesti kaikki asiat mailnmsa pi-
ti sopiman Jumalan lupausten täyttämiseri! Se oN
ennustettu että Metziapcn pjti syndymäu Kuningas
Dawidin sugusta; 3ämä piti nyt myös Euku-iirjois-
t« bawaittaman.- 'Se oli ennustettu että Hänen pi-
ti Bctlehemisä syndymäu; Tämä piti nyt sm suunn
ja kokounduncu Kansan kautta ilmoittttaman, sen

väälle ettei kengän mabdgis siitä epäillä. Se oli en-
nustettu että Hänen piti tuleman silloin, koska Nal-
rsska ludalda oli ottettu ja että se nyt jo niin
oli tapahtunut, se piti hawaittaman tästä, wicralda
Esiwallalda, käsketystä wero^laskcmuxesta.

K) Aiwan suuresti sn ibmctcldäwä Sen Kaikkein Kor-
keimman kö?hys ja nöprps, josa maka perustus mei-
dän-totiseen rikkauteen ja arwohon. Ajattele sitä,
niins löydät kuinga paljon sinulle, ylpeys ja hekuma
sopiwat; niins taidat myös köysipdcs alla, chka kuin-
ga ylsnkatsotur.i sc näky, jos sc «ino/.stani on yh-

dis-



distetty totisen Jumalan pclwon lobbutts si-nuas, ja uskoa että se Jumalan, edesä on korkia»sa orwosa.

4. Wapchtajan Syndyminen ilmoitetan, kaik-
kein ensin köyhille ja halwsille

Paimenille.
L.uk. H. 2.

Herran lesuxen synöymwen ilmoitettin ensi»
F köyhille Paimenille, ja ei Kuningas, Herode-
Me, eli muille Jerusalemin ylimmäisille Miehil-
le. «) 2 Paimenet ulit Betlehemin paitkakun-
nasa ja wartioicsit yöllä heidän laumaansa, kos-
ka Herran kirkkaus tmwaasta, IcMen syndyi-
fä, sangen äkisti ja läpitfent«uZewaistlla' muo-
dolla wawisi ja piiritti heitä. 3 He peljästyit
siitä suuresti j. Mutta 4 Herran Engeli Ilkeni
kohta, ja tygöpuhutttli heitä näi«: älkät peljät-
kö , silla katso minä ilmoitan teille suuren ilon,
joka tulema on kaikelle Kansalle. Teille on tä-
napän syndynyt Vapahtaja, joka on Kristus

K 2 , / Her-
Kysymyxet."

1. Rellengn lesuxen syndyminen ensin ilmoitettin?
2. lNisä paimenet oNt, tuin kirkkaus l«iw«ssta hcit

d»n piiritti?
3. Ruingft paimenet tHt« kirkkautta katselit?
4. R,uing« zZngeli beits robkaisi ja tygöpuhuUeli?

a) Auluat owat ne köyhät, jotka tuten heidän
listn köyhydcns ja paeten Jumalan Armon tygö, kitt-
sumisens toimitusten alla, oivat hurskat ja uskolliset.
Kristus ja taiwan Waldakunda on erinomaisesti hu-
dän omansa, Math. 5: 3. silla heidän tykönänsä on
mailman rakkaus wälMbi, kuin rikasten tykönä.



Herra Dawidin Kaupungis>. b). Ia tämZ on
<cille> mcrkiri; 5 Te löydätte L-apsen kapaloittu-
na makawan seimesä'Vttlchemisä s. la-koh-
ta oli Engelin kanya suuri taiwallisen sotawäen
joukko, jotka kiitit Jumalala ja sanoit: 6 Kun-
nia olkon Jumalalle korkeudesa, ja maasa rau-
ha, ja ihmisille hywä tahtoi! Engelit menit sit-
te heidän tyköänsä taiwaseen. ? Paimenet, jot-
ka uskoit tämän sanoman, menit kiircsti ilolla
Betlehemiin !, ja löysit z stkä Marian ja Jo-
sephin, että myös Lapsen makawan scimesal.
Ia 9 koska he pyhällä ihmettelemisellä olit tut-
kinet kaikki asiat, menit he ulos, ja, niin-
kuin Ewangeliumin ensimmäiset Sanansaatta-
jat, julistit kaikille tämän sanomanj. ic> Kaik-
ki kuin sen kuulit ihmettelit sitä suuresti. Mut-
ta Maria katki kaikki nämät sanat sydämme-
hens, tutkistellen niitä hiljaisudcsa ja Jumalan
pelwosa.

5. Nsit» <Lngeli puhens merki'i vaimenit sano»?
6. Ruinga se tairnallinen sotajoukko kiitti ',umalata?
7. MiKingH paimenet sen jHiren kiirnnti- M'nit?
8. Mitä paimenet Netlehemisä löysit?
y. Mitä paimenet teit, tuin he kaitki tutkinet olit?
lc>. N!itH paimrnöen puheLt«i"ajatcldin?

b) Tama asia, rakas lapseni, ja ci ne maalliset lahjat
ja buwituxtt, joitas Jouluna oltt tottunut naulit-semaan, pitä tekemän Iou!u-jus,lan sinulle rakkaa-
xi ja tllitvuttawari: sillä ainoastans Kristuxcn syn<
dymän kautta on sinulle toimitettu oikeus taiwan
iloon ja hywytccn Rom. 8: 32,

5. Kristuxcn YmbärinslcWnnisesta.
2.uk. R, 2.

i Kuin
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1 Kuin se äskcn syndynyt Vapahtaja oli kah-
dexanpaiwän wauya, tulihan, ludalaisten Se-
remoniallisen Lain jälken, ymbärinsleikaturi 1
ja sai, koska Hän näinmuodoin ensimmäisen
kerran annoi Hänen pyhän werensH meidän
edestäm wuodatetta, 2 sen lohdullisen nimen:
lESUS (^).

Kysymyxet.
». Roska Wapahtaja tuli "mdarileikatuxi?
2. INinga nimen Hän ymbariliikknuresa sai?

(*) lesus merkitse yhden Lunastajan, Vapahtajan,
Parandajan ja autuaxi Tckiän. Se on ja pitä mi-
nulle oleman kaikkein rakkahin nimi. Koska minun
syndini jaomatundonikandawat minun päälleni, niin
silloin, rakas lesti.' Sinä minua autat> sillä sentäh-
dcn Sinä lesuxcici kutsutaan. Koska minä olen sai-ras, köyhä, wiheljäincn ja myös kaikilda mailmcl-
fa hyljätty, niin turwaan minä Sinun tpgös. Ia
wiclä tuoltcsanikin, öitä se kaikkein pyhin lesurcnni-
mi oleman minun wiimcincn sanani täsä mailmasa.

6. Tietäjät Idästä kumartamat Mail-
man Wapahtajata.

Mach. R. 2.

Lähes tätä aikaa tulit muutamat 1 wiilat
Miehet Idäiscldä maalda,' lerusolemiin, 2 ku-
marien rukoilemaan sitä äsken syndynyttä mail-
man Wapahtajata. 3 Tähän edesottamisem ke-

K 3 hoi-
Kysymyret.

!. Rutka tulit lesufcn tyqö Hänen synd^mistneajakl»?
2. Mikä rvarten he tulit?
3. Miks heit» kehoitti tshsn edeLOtlamiseen?
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hoitettin he siitä, että he taiwaasa olit nähnet
Men erinomaisen Tähden, jonga kautta Ju-
mala heille, jotka olit Pakanat, tahdoi ilmoit-
ta tämän lohdullisen Syndymisen.
siidä Tähdeldä, tuli: he Jerusalemiin j ja ky-
syit : 5 Kusa on se äsken syndynyt JudalaiS-
ten Kuningas? Ntt naimme Hänen Tähtensä
Idafa, ja tulimme" Händä kumarten rukoile-
maan. <,) 6 Koska Kuningas Her.de» sen kuu-
li, hämmästyi hän, ja kaikki Jerusalem! hänen
kachansj. Hän tiedusteli kohta Papcilda jaKir-
jan-oppineilda, ? kusa Kristuxen syndymän pi-
ti <? ja he wastaisit hänelle: 3 Betlehemisä
daan maalla, Mikaan ennustuxen jälfcn Kirjan
V.sä lugusa ja i:sä wersysä>. Mutta tuskin oli
han saanut tämän tiedon ennen kuin 9 hän ai-

koi
4. Miblngs he, TähselsK jaatetut, ensitt tulit!
5. Huinga he lerus-.lemisa k?s>i<?
6. Mitä Herodes ja kaiM Jerusalem senkaltniseat» lH-

svmyrestn ajatteli?
?. tNitH Herodes R,irj«noppineilda kohta tieduvteli?
8. Riiinga namat Heroderelle waLiaisit?
y. Ntitä Herodes nyt airrsi tehdH lesurelle?

n) Se yrZnäns on oikein taitawa ja wiisas, joka ha<
maasta nuonidcstans 'ahkeroitse tulla totisexi Kris-
tityn; ja ne owat kaiketi tyhmät mailman orjat,
jotka puhuivat ja, wiisaudestans, waikka
he ci muuta etsi, kuin turhaa kunniata, tawarata
ja bckumata. Scntähden suo minulle rakas lesu!
cttä minä mieluisesti ja ilolla menen Kirkfohon j<i
wiisauden Majohiin jataikkiin Niiliin paikkohin, jo-sa minä Sinun liptä taidan. Minä ihmettelen aja-
tellcsani kuinga pAljon nämät Pakanmn Oppenet,
heidän wäbällä ticdollans Icsuresta, owat yrittänet
ja toimittanet, ia kuinga sitä wastan niin msnda

Knstlttpin scafa, tckewät juuri wähän
Hänen kunniaxcnS.
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koi hukutta Hänen. iO Siinä häijysä aikoimu-
xcsa annoi tämä kamala Tyraimi
tygöns salaa, ja käski HM menemään Betlehe-
miin ja wisusti käymään Lapsesta, ja löyttyäns
tulemaan jällens, sitä hänelle ilmoittamaan;
11 Minä tahdon, sanoi hän, itse mennä sinne
händä kumartamaan j. Mutta 12 hänen totinen
tcrkoituxens oli, että hän sitä paremmin olis Hä-
nen löytänyt ja hukuttanut. 13 Hämn kawalu-
dens ei kuitcngan menestynyt. .14 Wiisat Miehet
menit matkaans, ja ft heildä ennen nähty Täh-
ti käwi heidän edelläns Betlchcmnn j. Ha kos-
ka 15 Tähti seisahti sen paikan päälle, josa ll-sus makaisi, menit he sangen suurella ilolla huo-neseen, 16 langeisit pyhällä kunnioittamisella maa-
han Lapsen eteen, rukoilit Händä, ja lahjoitit
Hänelle kuldaa, Pyhää sauwua ja Mirhamita j.
1 Kuning. K. iv: 2. b) Mutta sitte kuin he
olit woittanet heidän matkansa päälletarkoituxen,
niin ei he saanet palaita Hcroderen tygö: 1?
sillä Jumala käski heitä unesa toista tietä omal-
le maalle menemään.

12. Mitä han senkaltaises aikoimuxes annoi tehdz?
11. lNitä Herodes wieln itse lupain tä^tts?
12. Mikn HerHdexel: oikin tarkoituo tuitengin sli?
iz. tN,N'«tyikö Herodere» kaimalns?

Mika wiela johdatti Wiisaita Miehin Netlehenuinf
15. Ruinga he eroilit paikan, josa lesnL syndynvt oli!
16. Ruinga wiisat Miehet lesnnta sitte kunnioitit?

Mirsi he sae.net painita Herodexcn t>'go?
i) Mitäs minulla o„, Minun Herrani ja Kuningani,

labjoittarcni Sinussc? Ei mitän muuta kuin halu ja
ikawöitftmys rakastarcni Sinua, ja ollaxcui V>nun
oinas kaikkena elinaikanani. Mää tätä minun halua-
ni, ja hywästisiuna tämä minun ahkcrsitsemiscni.

A 4 7. Ie-
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7. Icsus kannetan TcmMn, Herran eteen.

Kuin lesus oli täyttänyt ineljäkymmenda päi-
wäa>, welt Mariana Joseph Hänen Jerusa-
lemiin , 2 astttaxens Händä Templisä Herran
eteen, niinkuin yhden lahjan, jonga Herra oli
jffcllens omistanut!. «) Sillä 3 Jumala oli
selkiästi käskenyt Israelin lapsia 2Mos. K. 13:2.
että kaikki Esikoiset Poika-lapsista piti Hä-
nelle pyhitettämän, ston, annettaman Hänen pal-
welluxeens Templisä, sen syyn tähden että Hänoli säästänyt heitä Egyptisä, koska Hän löi kaik-
ki Egyptin Esikoisetl: ja Wanhemmat ej saanetpitä heitä muutoin, kuin lunastusta wsstan 4 mii-
dellä Pyhän Sikkelillä, joka teki puoli kolmat-
ta Saxan Talarias. Ilman sitä niin tuli Ma-
rian nyt,,hänen ensimmäiscsä Kirkonkäymisesätis,
5 omari ja lapseus puhdisturcxi uhrata jotain.
6 Köyhilda waimoilda kelpaiö lchrixi täsä tila-sa pari Metisiä lli kaxi Kyhkylaisen poikaa.

Mut.
Kysymyxet.

1. Rninqa wanha lesu» oli, kuin loseph >» lNar»»
Hänen weit Ilrusnlsmiin?

2. INingä tähde» he Hänen sinne «?eit?
z. Glieo Jumala joZrul! niin kn«kenyt?
4. Mi'lK wanhemmat lunastit lapsens palmctturesta

Cemfilisä?
5. Mi'<s Maria» tnli t hdK RirkonrHymisisänsl
6. Mitä köyhät roaimot sait luwnn uhrata?

«) Vanhemmat! andakat, mkourilla ja hywällä ylös-
kaswattamisclla, teidän lapsenne Jumalalle ia ci ma-
ilmalle 3?om. 12: 1. Pyytäkät kiiwata heitä Juma-
lan perään, ja älkät andako lihallisten himoin, ia
pyynnön cttä.kelwata mailmallc, juurtua heidännuoriin sydämluihinsZ.
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Mutta juuri luin kaikkia näitä Templisä piti toi-
mitettaman, tuli 7 Simeon, 8 YN jumalinen
ja hurskas mies, joka pyhällä ikäwöitsemisellä
odotti Messiasta, Israelin lohdutusta. 9 Niinkuin
Pyhä Hengi erinomaisella tawalw oli tämän
miehen tausta, niin tuli hän myös saman Hen-
gen waikutuxcn kautta Templiin, iokäsittämään
sitä armoa, jota hän usein rukourillans oli ha-,
lanut, ja hänelle myös oli luwattu, nimittäin
ettei hänen pitänyt ennen näkemän kuolemata,
kuin hän näiis Herran Kristuren, eli sen lu-
malaldn woideldun Prophetan, Ylimmäisen Pa-
pin ja Kuningan. 11 Hän otti siis Lapsen le-suxen hänen sylihinsa, kiitti Jumalala ja sanoi:
Nyt Sinä lasket, Herra, palweljas rauhaan
menemään, Sinun sanas jälkcn: sillä minun sil-
mäni owat nähntt Sinun autudes, jonga Si-
nä walmistit kaikkein Kansain eteen, walkeudc-
xi walistamaan Pakanoita, ja Sinun Kansas
Israelin kminiari. ö) 12 Sittc siunais hän si-
tä pylM Äitiä, ja ilmoitti hänelle lyhykäisesti,
kaikki kuin tälle Lapselle tapahtuman pitij. Oli

K 5 myös

7. R»kn tuli TcmpliiNf Lapsukaiftnlesuxen siellä ollesZ
8. Nttlljnn mies Simeon oli ja mitä hän odotti?
«). N7i,,aä waikuturen kautta Simeon tuli Templiin?
ia. MitH kMltämään hän sinne tuli?
ll'. Ruinqa Simeon teki, kuin hän lesuren ssliins sai?
,2. Mits Simeon pyhälle Hitille ilmoitti?

F) ?asä ldydät n?älikappalet kuoleman peikon wcwtan
Ne, owat: Usko lesuxm päälle - - - hylvä omatun-
do - - ? wilpittömys Jumalan palwellurcsa, rukou-xcsa ja alikeroitstmistsa muiden ilimistcn siywäxi ---
niin myös alinomaincn samoilcmmm ja rimdamium
aina likemban yhdistpxcen Jumalan kantza, Humn
käskpns abkeran waorinottamiftn alla.
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myös Jerusalemisa 13 yri jumalimn ?eski,
Hanna nimeldä; se oli joutunut pitkälle ijälle
ja elänet Leskenä lähes neljä yhdexättäkymmen-
dä ajastaikaa. 14 Ei Hän ollut koskan Tem-
plistä, maan palweli siellä Jumalala, paastoi-sa fa rukouxifa lakkamata. Tämä tuli myös sil-
lä hetkellä siihen, kunnioitsi Herraa, ja puym

kaikille, jotka Jerusalemisa silloin odo-
tit lunastusta MeUaxcn kautta.

t). Ruka Leski oli tshsn aik»an lernsi»l«misa?
»4. Ruinga Hanna Lesii-tilasan» itflHns

Z. lefus jomu waaraan ja pakene.
Math. 2.

Klchtatäman jalken sai Joseph, Engelin kaut-
ta unessi, Jumalan käskyn, 1 että paeta tämän
pyhän Lapsen ja Hänen Äitins kansta Egyptiin,
josa asui paljon Juvalaisia, 2 sillä Herodes et-

si Lasta hukuttaxens. a) 3 Tämä uskMnen
Elatus-isä annoi itsens yöllä matkalle, ja suo-
jeli sillä muoto lesuxen Hengenj. Sillä 4 He-
rodes, koska hän näki itsens Tittäildä wictelly-

Kysymyret.
Mingä käskyn Joseph unesa sai?

2. Minqa hänen piti niin pakeneman?
z. Hkoska lospb «nnoi itsens matkalle?
4. Mihin Herodes syttyi, kuin HHn näki itsens Cietail-

dH petetvfi?
a) ?e wainojat! teidän fiukuitftmistnnc Herran totis-

ia Scurakunda wastan raukene tarhaan. Se py-
sy kuNcngin josakin maan paikasa lujana Ps. 2: z.
46: 2. s. Mats). 16N8. Ia te onnettomat lapstt!
katsokat Jumalan hallitulta sen wähäisen lesuxcn
kansta, f:>-inssa Hän mmollisclla awullans on läsnäo-
lczVainc-n, kuin Hsn sangm kowaxi näky.



si, syttyi niin julmaan wihaan ja pelkoon, et-
tä hän lähetti yhden joukon sotamiehiä, tap-
pamaan kaikki poika-lclpset Bctlehemisä ja senäärisä, jotka kariwuotiftt olit taikka nuoremmat,
että se wähäinen lesus piti sitä warmemmin
heidän seasans hukkumani, b) Mutta 5 Hero-
des kuoli jongun ajan sen jälkän kauhistawaist-sa taudisa. 6 Hänen Poikansa Arkelaus tuli
hänen jälkens Haldiari ludaan, Samarian ja
Zdumeen ylitse >, ja 7 silloin sai Joseph Engelin
kautta käskyn lähteä ulos Egyptistä Galilean
maalle. 8 Ratsaretin kaupungi sai nyt sen «ver-
rattoman kunnian, lesusta wastanottaj. Ia 9
tämä wähäinen kaupungi oli sitte Hänen oikia
asumapaikkans, hamaan Hänen kolmandeen kym-
mendeen wuoteens asti.

5. Mings lopun Herodes sai?
6. Ruka tuli Haldia/.i Herodexen ,3lkeN?
?. MuigK kckskyn loseph sllloin sai unesa?
8. Ruka kaupungi nyt sai kunnian lesultta w«stanc>tt«?
y. Ruinga vauwa» Natsaret sitte oli lesuxen asumasta?

ö) Ongo sitä suremista, koska lapset kuolemat hudän
wiattoiuudcsans jaKasten liiton armosa? Ej suingan.
Nns. K. 4: 1. s. Mutta surekamme niiden eroa/joiden tykönä se Hengellinen elämä, el.i se ensim-
mäinen taipumus Jumalan rakkauteen, pahan ylos-
kaswattamism ja mailman pahennuxm kautta, on
tukahuttttu.

Z< lesus opetta karitoistakymmmm
. wuotisma Templffä.

2»uc. R. 2.

Koska lesus kahdentoistakymmenen ajastajan
wanha oli, kclpais Hänelle seurata Wanhembi-

w.lts
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tansiylös Jerusalemijnl, josa he, 2 ludalais-
ten Kirkko-Lain jällen, olit waaoitut weettämään
Pääsiäis Juhlaa, a) 3 Tämän Kunmgallifen
Pääkaupungin kauneus, je ne moninaiset herkul-
lisudet kuin Mä olit, ej ollengan liikuttanet
Hänen sydändänsä, niin että Hän oliS tullut
estetyri etsimästä ainoata iloans ja huwitus-
tansa Jumalan palwclluxesaj; scntähden olit
myös Hänen Wanhembans murhctoina Hänestä,
ja 4 juuri kuin he Juhlan lopulla palaisit
takaperin, jäi lesus Jerusalemiin, jota ej Van-
hemmat huomannet. 5 He luulit kyllä Hänen
oleman hywäsä scurasa jälesäl,; mutta koska
he, langoins ja tuttawains scasa, olit etsinet
Händä Yhden päiwän matkan, ja ej löytänct,
tulit he murhellisiri ia 6 riensit takasin Jeru-
salemiin, etsein Händä. 17Kolmen päiwän pe-

tiis-
~ lesus wanhembitanl seurais, kuin H»i»

kabdentoistarymmenen rouoden wankn oli?
2. Mitä wanhemmat olit waaditiit siellä rreettämäan?
z. Annelko I.su» lerusalemis» ollesans, estä itsiäns lu-

m> lan pnlu?ellurcLtK?
4.Rubunss«lefu« iHi,ruinwanhemmatluhlalda palaisit?
5. Rusa wanbemmat luulit Hänen ol^roan?

tNi' he riensit, rum ej he Händä tuttawains
scasa lövtänet?

7. !Misä he wihdoin käsitit?
«) Hlljamen ja hywäntapainm lapsi on mieluiscsti

Kirkosa ja Skoulusa. Ei kuitmgan hänen jumali-
sudcns harjoituxct siellä pidä tapahtuman.
Vanhemmat pitä laittaman»heidän omat huonensa
lapsillens Kirkoixi ja Skouluiri.

e) Hywät lapset kuulemat tarkasti Optttaitcns opetu-
rtt ja iloitftwat siitä että heitä ncuwotaan. He nou-
teUwat niitä seuroja ja kokouria - josa peljätäan, ru-,
kojllan, kiitetä» ja plistctän Jumalala, mutta
pakmewat niitä, joisa Hänm nimmi häwäistän.
A. 111. s.

156



157

rästä löysit he Hänen yhdesH Templin Opetus-
,huoncsa 8 isttimasa Qpettajain keskellä, joita, niin-
kuin muitakin läsnäolcwaisia, Hän, saatti suu-
reen ihmettelemiseen ja hämmästyxeen ymmär-
ryrens ylitse,' sywillä kysymyrillä, ja peruste-
tuilla waStauxilla korkeisa Jumalan tmmon ja
palwelluxen asioisa, 9 Marian ej olis pitänyt
tundcman tykönäns muita kuin ilon liikutuxia,
löytäisäns Pekansa tainkaltaisisa toimiturisaj;
Mutta hän oli niin heikko, että hän sopimat-
tomalla kiiwaudella 10 sanoi Hänelle: Poikani
mixis meille nain teit>? Sentähden oli lesus,sen kunnian puo.lesta kuin Hänen Jumalalliselle
syndymisellens ja wirallens tuli, waadittu wel-
wollifella korkeudella näin wastamclan: 11 Mi-
tästä te etsitte. min«a murhettien? Ettekö tienet
että minun pitä niisä oleman, jotka minun I-
sani omat!» Ia 12 ej he ymmärtänet että Hän pu-
hui Hänen Prophctallisesta Wjrastans. 13 Hän
meni sittc alas heidän kantzans Natsaretiin ja
oli heille alammainen l. Maria katki wisusti kaik-
ki nämät merkilliset asiat sydammehensä. 14 Mut-
ta Icsus menestyi wiisaudesa, werrattomisa a-
wuisa, ja myös ulkonaisesa hywäsä menosa ja
«rwosa, niin että kaikki hurstat rakastit Hän-
dä j, sillä 15 kaikkein selkiämmät merkit lumalai,

erin-

3. Mitä tekcmasa h? Hänen löysit?
y. Mitä Marian olis tullut tchds, kuin bän nst'i I^

si>"en nHisä toimituxisa?
in. Mitä Maria heikkoudesans sanoi lesuxelle?
il.Ruii!gallsuLwirk»N2jnro«reui>en« puolesta wastais!
12. Vmmärfiltö he I sinen puhe»?

Gliko wanbemmilleNL kuuliainen?
14. Mutta k^i,ga lesus mencet7i !> ylö»tasn»oil
15. Mitck lesuxes» d»waittin?



erinomaisesta armosta hawaittin Hänen ty-
könäns. c)
c) Jumala paratkon! ttt-ä usiammista Kristittyin lap-

sista täyty walitctta: he kaswawat jokapäiwä kiuk-
kuisudesa jH Jumalan wihasa.

io. Johannes walmistaalildalmsia Mes-
siasta wastanottamaan.

Mattb. 3.
i Wiidendenätoistakymmendenä ajastaikana

Keisar Tiberiuxen hallsturesta, ja lEsuxen kol-
menakymmendenä wuouna, tuli Johannes lu<
malalda lähetetyxi, niinkuin Sanansaattaja,
keholttamaan Zudalaisia, mieluiscsti ja kuuliai-
sesti wastanuttamaan sitä mailmaan tullutta Wa-

, heillens opettajaxi ja lunastajaxi >.

Sentahden saarnais hän Jordanin wirran ran-
nalla, josa aina suuri Kansa toosa oli, .ja 2 sanon
Tehrät parannus; se on muuttakat teidän li-
halliset wäärat luulonne Jumalan palwelluxen
asioisa, ja häijynelkiset sydämmenne taipumuxet,
sillä Caiwan waldakunda on Ul)est?nyt<.

pyhä Propheta, josta Esaias 4c>:sä lu-
gusa wersysä Z:sa, ja Malakias kirjans z:sa ja
wersysä i:sä olit ennustanet, weetti sangen py-
hääja Ylösrakendawaista elämäkerta. 4 Että nyt
neljän sadan ajastajan sisällä, Judeasgei ollut
nähty senkaltaista erinomaistaZumalalda uloslähe-
tettya miestä, ja Mchiasta myös sangen ahkerasti

odo-
Kysymyxet.

<. Mihin aikaan Johannestuli rehsittamaan ludalais
sia, lesuLl» wastanottamaan?

2. Auinga lohannes opctli?
3. Mitä tlKmäln t« lohttlines vreetti?
4. Mirärvetiludaiaisia t7gö l
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odotettin, niinkuin seitsemännestä Historiasta
näky, niin tapahdui sen kauttO että ludalai,et
joukottain tulit hänentykbns, ja, tehdyn synnin
tunnustuxen päälle, annoit itsenS lordanisa kas-
tetta , ja sillä muoto ylösotctta Metziaxen uu-
teen Waldakundaam 3taiden moninaisten Kan-
sain seasa oli 5 seka Phariseuxia el<ä Sadu-
seuxia l. Molemmat nämät Lahkokimnat olitsuuresa arwofa ja woimasa, ehkä opetu.risans
toinen toisestans 6 niin eroitetut, että ne edelliset
vlit kuuluisat heidän ulkokullaisudensa, ja ne
jälkimmäiset heidän elkiwallaisw ja irßaisen elä-
mäkertansa tähden j. Mutta?lohannesej
naiden miesten ylpeyden ja suuren arwon, cj
myöskän heidän wäkiwaldans peljättä itsiäns,
sanomasta hnlle, niinkuin uskollisen Jumalan pal-
weljan tule, totudcn oikein ja rohkiasti. 8 Juuri
heidän silmiins sanoi hän siis, että heidän ope-
tuxensja clämäkertans olit werrattawat Kyy-
kärmetten fuolettawajfeen myrkkyyn. Hau nuh-
teli ja neuwoi heitä sydämmen sisälliseen muu-
toxeen, ja hän ennusti heille woimMfesti, et-
tä Jumalan angaran wihan duomiot, jotkamyös
neljäwiidettäkymmendä ajastaikaa sen jälken jul-
mudesa i!waunn,iit, piti langeman heidän ylit-
sens, ellei he paranusta tehnet. c> Jokainen puu
sanoi han, joka cj tee hywiä hedelmiä Hakalan
pois ja tuleen lMetän. i>O Sitä likin p«hui hän

Mchi-
Rutkc, lahkokunnat ludalaisten seasa olil?

he opeturisans toinen toiseetan eroitetut'olis?
naiden ylpeys, armo elj n>äki«o«ll>» I9b<lN>
sanomasta totutta?

Mitä h«n siis heille f«ndi, neuwoi j« ennueli?
Mitä han psoi ennusturoiK per««tlV«>il

, lNiöl-ä HHn silte puhui l
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MeZiaxen Jumalallisesta korkeudesta, todistain
itsens mahdollomari tekemään Hänelle hulwim-
man orjan pßwellustal. Tästä nousi Jerusale-
mia suuri sanoma, niin että se Suuri Raadi
lähetti Papit ja Lewitat Johanneren tygö, ky-
symään häneldä n jos hän olis Mchias, eli Eli-
as, eli joku mistä muista wanhoista Prophctais-

> taj? Mutta 12 Johannes wastais kaikkiin näihin-
kyspmyriin: ja 13 ilmoitti itsens ainoastans
oleman huutaman Äänen korwesa, joka waati pa-
rannuxeen, ja waroitti jokaista walmistamaan sy-
dämmesäns tietä sille tulcwaiselle Mestiaxelle. C")

11. Mitä se suuri Aandi lähetti bänelda kysymään?
»2. Ruinga IHhanne» waLtais?
«3. Mitä bsn itsestäns ilmoitti?

-») Oikia ja uskollinen Opettaja neuwo Sanan-kuuli-
oitanL sfdämmen muutoxeetl »-- osotta sieluja ai-

> 7N'suxen tygö --- pnbuu totutta pelkämä-
ta --- elää. niinkuin bän opetta --- ja täyttä kai-
ken arwonsa ja kunniansa, korkeuden jn

pvhän oppins puhtauden w»t)wistamiseri/
Ne Paawin wallan alla itse wnlitttt runnpn wai-
wamisct, owat saattanet parannuxen tpdn niin ko-
tvaan hmttohon. Käändymys ja parannus on itse-
säns se kaikkein armollisin Jumalan säandö, koska
me sen kautta cnämmin ja mämmin puhdisteta» kai-
kista erhetyxistä ja synnin »vioista, ja tulemme täy-
dellisimmixi ja ctuisammixi kaikisa hywisä awuisa.
n. Wapchtaja tule julkisesti asetetGi

Hänen Pyhään Wirkaans.
Mach. R. 3.

1 Kuin Johannes saarnais ja kasti Jordanffa
tuli Zesus hänen OgönsH Galileasta, ja tah-

doi
Kysymyxet.

~ Rennmgä lyZö IlLsuL tuli knstetta?
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dm kastetta häneldä!. Mutta 2 sywimmäsiä
rydcstä Kristuxen Jumallalista Personata was-
tan, kielsi Johannes kasten Häneldä. Minä
tarwitten, sanoi hän, Smulda kastetta, ja Si-
nä tulet minun tyköni j! Mutta 3 koska lesus sa-
noi: salli nyt; sillä näin meidän sopi kaikkewan-
hurskautta täyttä (kaikkia mitä Jumala on sää-
tänyt ja päälle pannut); niin sallei JohannesHänen wihdoin. 4Koskalcsus kastettu oli ja wieM
lä Hänen rurouxisans, katso! silloin attkemt
Tawat Hänelle, ja Jumalan Hengi tuli alas si-
wiästi, niinkuinkyhkyinen, ja lewäis Hänen pääl-
länsä, ja Ääni Taiwahasta sanoi: Tämä onse minun rakas poikani, johonga minä mie-
listyin. 5 Johannes, täydellisesti ylitsewoitettu.
tämän Jumalan todistuxen kautta, opetti sel-
kiasti, että lesus oli Jumalan Poika ja se lu-
wattu maiiman Vapahtaja, ja neuwoi siiskaik-
kia Sanan-kuulioitans Hänen tygons, niinkuinsen ainoan Sowindo-uhrin tygs: 6 Ratso, sanoihän, se Jumalan Raritsa, jora poisottH
mailman synnit.

L 12. Ie-

Minc'» kautta HKn kuikngin taipui kaslsmaanl
4. INiIK tapahdu! lesti» 'l'a«tetlu oN?
5. Mit! nyt Ransalle opetti ja neuwoi?
6. Milla rieniullifttta uloebulldslla HH» hlitä oilti

lesuxen t^Fo?
Tass opctctan i:xi WhästäKolminaifudesta. 2:xi Ic-suxcn Pcrsonastn ja Walimiclien wiravta. z:xi Meidän

wclwollisudcsfammeHändä koetan. 4Y.1 Mcidän casiem,
mc liiton uskollisttta töpttä:!iiftetä, wNpittkmMä ja
alinllnmistlla culniaisudclla, kaikisa kuin oMa Juma-
lan paiwellilxcn m:wto wnatj.
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12. lesus Perkelcn.
Math. R. 4.

~ Kohta tämän julkisen ja kuuluisan tapauxen
jällen, kiiruhti, meidän kallis Vapahtajamme 1

alkamaan. Hänen pyhää Wirks-ans<, ja annoi
sentähden itscnö, 2 Pyhän Hengen woimallisen

, maikutuM kautta, korpeen, 2 että Hän siellä
h yxinäisydefa, ralkahalla ja estämattömällä kans-

sakäymisellä Hänen Taiwallisen Isänsä kantza,
wtlwulliftsii walmistais itsiäiis 'korkeisiin tui-
mituxiins, nimittäin ihmisen Sukukunnan kään-
dämisc,cn ja lunastamisten. >Täsä sywäsä ja
syngiäfä korwesa ulosseisoi meidän' kallis Va-
pahtajamme, patjan taiwan alla ja pctoin sca-sa, ej ainoastans lukemattomia rasituxja, mutta

' Ha,n paastois myös
päiwää janeljäkymmendä yötä. Tästä otti Per-
kele tilan kiusamaan Wapahwjata, 5 jos mah-
dollinen olis. ollut, johongw' syntiin, estäxens
sillä tawalla ihmisen lunastus.ta Hänen kauttans.
K Että hänen aikoimisens sitä paremmin olis me-
nestynyt, tuli hän ystäwän muodosa ja kunnian
osottamisen marjolla. 7 Ensin kiusais hän le-

, ftl.Ua, joka nyt Hänen pitkällisen paastonsa jäl-
len isois, muuttamaan kiwiä leiwixi, ja silläo-

sot-

«

Kysymyxet.
1. tNits tekemään lesus kastcNsa iälken kiiruhti?
2. Mihingä lesus sentähden annoi itsens?
). !Ningä tähden Hän itsing korpeen annoi?
4. ltsu« korwesa ulosseisoi'!
5. MihingH perkele siellä kiusais? '

6. Mwgä Mnodosa ja niillä warjolla perkele tuli?
?. AuinZn siie ensin kiusaio lesuut»?



sottamasn Hänen lumaludcnsj.a) Mutta g
Zesus joka ymmärsi, että hän amuastans tah-
do! ylösherättä Hänen sydämmesänfä epäilyxen
Jumalan edeskatsomisestti ja huolenpidosta,
vsotti 5 Mof. K. 3:öta wersystä 3:sta, et-
tä Jumala ilman lciwätä, sulassa woimallanS..
taisi elättä ja ylöspita Hänen lapsensa. 9 Tämä
häwytiin wihollinen, joka näinmuodoin oli taka-
perin lyöty, rohkeni nyt julkiseen julmutcen japäätti
mielesäns, yhdellä haawalla murhata hänen woi-
mallisen wastansanojans, ja sillä muoto tur-

L 2 ha-
8. »Nutttt mitH Icslli, Pf-rlNelle osotti?
y. wieläkö perkele n/t nHwyi ystHwyden marjon alla?

«) Meidän Vapahtajamme piti, niinkuin meidän Ylim-
nmincn Pappimme ja Esikuwamme, kärsimän ja
ulosseisoman kaikki tämän elämän rasiturct ja wai-
wat. Mc opimme täsä, Hänen kiusaustcns tilasta,
muodosta ja woitolliscita «loskäymisestä, i:xi Et-
tä koyhpdcsä owat, niinkun rissaudesakin, monet ke,
hoituxet ja kiusaiyct syndiin. 2>xi Että ehkei Sata,
na näkywäisesä muodosa karkaa meidän päällemme,
niin teke hän kuitcngln- sitä pahain ihmisten, hänen
ascttens kautta, ja myös meidän taiMmustemme ja-
halumme kautta. Scntähden tule-meidän, niin on-

nellisina kuin onnettominakin aikoina, walwoa mei-
dän sydämemme ylitse, ja Satanan päällekarka,
misia wastan oikein käyttö kaikki wälikappalct, kuin
owat jokapäiwäincn oma koettelemus, Jumalan Sa-
nan lukeminen ja tutkiminen, jn mnös varras ru-
kous. z:xi Että jos mc sallimme wictclla itsiämmeyhteen ainoaan ehdolliseen syndiin, nijn saatammesen kautta itsellemme, kuka ties, Miisan oman tun-
non tiwun, ja annamme TatanalK tilan wihdolnwetä meitä peräti epMyxecn. 4:),'! Että luniala tu-
le koska ihminen, oman nouttc-
ri, pyytä ja waati Hnndä, siitä järjcsty-
fcstä, jmga Hän Itse, sekä Luonnon tttä Armm
Waldakunnafa säätänyt on. '
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haxi tehdä koko lunastuxen työn. ic> Jumalan
sallimuresta, wei hän siis lesuxen Jerusalemiin,
ja asetti Hänen Templin harjalle! ja 11 sanoi 7

Jos sinä olet Jumalan Poika, niin laske sinus
alaspäin; sillä kirjoitettu, on: Hän anda käskyn
Engclcillensa sinusta, ja he käsisänsä kandawat
sinun, ettcs joskus jalkaaskiwecn loukkaj. Mut-
ta 12 se kaikkein pyhin Vapahtaja otti taas,
Jumalan Sanan kautta, häneldä woiton ja
sanoi 5 Mos. K. 6:sta wersystä Ei sinun
pidä kiusaman Herraa sinun Jumalatasf. Vih-
doin yritti Perkelewiimcisen päällerarkamistns. 13
Hän wei lesuxenkantzans sangan korkialle wuorel-
le ja osott! Hänelle kaikki mailman waldakunnat,
puhui Hänelle niiden kunniasta ja sanoi hä-
wyttömällä ylpeydessä: nämät kaikki minä annan
sinulle, jos sinä länget maahan ja nckoiltt mi-
nua. 14 Silloin sanoi lesus oikiasta kiwau-
desta tainkaldaisen ruman ylpeyden ylitse,: me-
ne pois Salan, sillä kirjoitettu on 5 Mos. K.
6:13. Herraa sinun Imnalatas pita sinun ku-
martaman ja Händä ainoata palweleman. 15
Perkele annoi, ltsens nyt pakoon, sillä hän ha-
waitti että hän niinkuin kukistettu »vihollinen , ej
cnä woinut mitänj. Mutta 16 Eugelit tulit sa-
malla hetkellä sen wäsynen ja woittawaisen Ie-

IN. MiblngH perkele sli» «>ol lesulen?
li. R,<,ingtt HKn n>t r'uisai« lesusta?

NlliltK mingä kauttn lesus hänestä rodils» «tti t
iz. Nli<ä perkele roihdoin rohrmi IcsuLt» rvnstanZ
14. Mitä lesus silloin sonoi?
15. Mitä nyt Per telelle tuli neurrori?
16. Ruttn n>t tulit Imwtn pnlwelen^nttnl
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sunn tygö, ja paswelit Händä sekä kumarta-
misella että sen isowan ruumin rawmnolla. Ebr.
1: 6. Mach. F: 15. Luc. 10: 40. j 17 Sm
jälken palc.is lesus Jordanin tygöl, ja kutsui
18 muutamat Johanneren Opetuslapsista, jotka
myös Hänen sanans päälle, ilman estelemätä,
ylönannoit kaikki ajalliset kappalet ja illola Hän-
dä seurMt.

',?. N>lhinqä lesus sen jäli'en palais?
<B. Rutkn lesus kutsui sturamnnn ItsianZl

«3. lesuren' kansftpuhesta Nitodemuxen ja
Samarian Waimon kanina.

Joh. 3.4.
I Niinkuin Mringo hajoitta tcräns cj ainoas-

ta ns yhteisesti koko maanpiirin ylitse, mutta
myös erinomaisesti wähäiStengin kukkaisten pääl-
le, niin wanhurskauden Auringo Kristus myös
walais kaikkia ihmisiä, käyskendcli heidän perääns
ja etsi heidän auttittans. 2 tTlikodemus 3 yri
Phariseus ja Jerusalemin Suuresa Raadisa sii-
hen aikaan istuma Herra, on myös siihen selkiä
todistus. 4 Tämä ctuisa mies tuli yöllä le-suxen tygö, ja tunnusti rehellisesti, kuinga kyl-
lä monda hänen saädystans Jerusalemisi,- olit
sydämmesäns ylltstmoitctut, Hänen Jumalas-
ta tullen, sillä ettei Hän muutoin olis tainut
tehdä niin suuria Tunnus-tahti^. Itse 5 uskoi f

L 3 "M hän-
Kysymyxct.

1. MltH«,ristu2waelda!'sansa waa!,paHslz teki?
2. Ruka siihen muiden sec-.sn oi: t^distti^exi!
z. Mikä mieo r7iroden'!«L oli?
4. Mits Nikodemus yöllä t<d'i?
5. IlLkoiko HHn itse lesupcn lumalaste? tullexi?



hän sen myös, ehkä 6 hänellä ej ollut rohke-
utta julkisesti anoa itsiäns kastetta, eli kaikkein
kuulden ummistaa itsiäns lesumi Opetuslapsi
fis. a) Wapalitaja armahti Nikodemuxen heik-
koutta b), ja ? selitti hänelle sekä rehellisesti
että woimalliseNi, mitä niiden pitä uskoman ja
tekemän, jotka tahtomat autuixi tulla. Hän to-
disti nimittäin, että sielu, joka peri-synnin
kautta, on peräti saastutettu ja turmeldu, pitä
kaiketi ja kokonans muutettaman , puhdistetta-
man ja Pyhäldä He,ngeldä uudesti synnytettä-
män, jos ihminen tahto Jumalan Waldakun-
dan siMctulla; sillä se lihallinen ihminen ej rakas-
ta eikä etsi mitän muuta kuin maallisia kappaleita,
ja kaikki hänen ajatuxens, Muns ja himons
owat luonoötans suurinunasa sekannuxesa ja wäa-
ryteen kokonans poispoikcnet. Jos siis itnni-sen pitä kelpaman sille kaikkein pyhimmälle Ju-
malalle, niin pitä se turmeldu sielu Pyhäldä Hen-
geldä puhdistettaman hänen haureudcs-
tans, ylpeydestäns, wihastans, wainostans,
ahneudestani jakiukkuisesta taipumuxestans Ju-
malala ja Hänen pyhää tahtoans wastan; Hä-

nel-
6. «Vliko Nikodemus illlkisesti Icsuxen «Vpetunlapsi?
?. Mitä lesiw nyt selitti Nikodemuxelle?

a) Monda cstttän pois totisesta käändlMiscstä, sulal»
i>« ihmisten pelwolda ja slldä, turhalda 111,
lold«: lNitKs ihmiset sinuvta ajattelisit j» pu,

mailMlft , »02 sinH yhdellä haawalla' kHHn-
dnisit its?? Mutta ystäwäni! jes. sinä olet sairas
bäpetkös anda paranda itsiäs? Kysele pikemmin it,
scldäs: Mitäs Jumala siitä sano etten minä wiclH
ta!ido parata itsiäni, ja käändpä Hänen tygönsä
Gal. i: wk. K. 15: 1.

.b) Katso! kiiinga bcikfoja ja crhcttpneitä, ystäwälli!»
sydellä ja hiljaisudclla pitä tohdattaman.
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neldZ pyhitettämän Jumalan Templiri ja sittensaman Pyhän Hengen kantta enämmin ja e<-
nämmin wahwistuman siinä uudesa hengellisesä
elämäsä eli woimafa, ajattelemaan ja tekemään
Jumalan tahdon ja mielen jälkcn. Se
salli Pyhän Hengen «vaikutta
yhden elämän <uston Jumalan Pojan päälle,
ja näm itsens muutta, ej pidä hukkuman, niin-
kuin ne mutta sitä wastan saa-
man ijankaikkisen elämän. Sillä juuri sentäh-
den lähetti Jumala ainoan Poikans ma,ilmaan,
että kaikki ihmiset ja jokainen erinomaisesti, pidais
Hänen kautkms Jumalan kantza yhdiStettämän!»

8 Meidän kallis Vapahtajamme käänsi myös
niin monda ihmistä että Phariseuxctsuuresti närkästyit Hänen päallensj. Ia 9 et-
tä he olit sangen woimalliset Judeasa, niin
meni lesus Galileaan j. c) Multa 10 Hänen,
plti Samarian kautta waeldamanl, ja sillä li
tiellä tuli Hän siihen joka kutsu-
taan Sitar eli Sircmj. Täsä iStui lesus, wä-
synyt Hänen matkastansa, 12 Jakobin lähteenpäälle. 13 Silloin tuli yxi wäimo wetta am-
mundamaan. 14 Sildä anoi lesus juodaxcns.

L 4 15
8. Ruinga pbaristuxet niin l<suren päHllef

Mihinga lefu«Z p«keni beidnn wi!>«N6 tähden? -

111. Mitä tietH I>'su?en piti Galileaan waeldstman?
11. INihi»gH knupimqiin lesli» tiellH tuli?
12. INingä lähten pä<slle se l<ug intuiZ
1;. Mils t«pahi>ui lisuren lahlrhclla istuis»?
14. INitH lesus waimolda anoi?

e) Muiden ihmisten kateuden ja wainon täbden, cj pi-
dä meidän slinttuman ja wäsyman
waan siitä ainoastans oppiman taitawimmi).'! ja loi,
«lellisimmixi.
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15 Tämä waimo ihmetteli sitä, sillä Juvalaiset
ej tahtonet pitä mieän kansiakyämistä Samaria-
laisten kanZa, joita he wäärä-oppisina ja opi-
sa cxyttäwäisinä pidit >. <i) Mutta lesuxclla oli
suurcmbi halu woitta hänen sieluans, kuin 0-
maxi wirwoituxexens saada wettä e). Hän sa-
noi siis tawallistlla ystäwydMns hänelle: 16
Jos sinä tiedaisit kuka se on joka sinua puhut-
tele, niin sinä anoisit Häneldä wettä, ja Hän
annais sinulle eläwätä wettä, yhtä wettä, jo-
ki tetis sinun hengellisesti kuollen sieluS cläwä-
xi, sen puhdistais ja wirwoittais, wettä, joka
juoxe hamaan ijankcnkkiseen elämään ja wie-
lä sielläkin osotta wahwistawaistn ja wirwoitta-
waisen woimansa sieluille >. (Tämä merkitse
Ewangeliumin suloisen waikuturen ja woiman.)
17 Sitte puhui lesus hänelle jotakin hänen en-
disestä irstaiscsta elämäkerrasta, jota ej yri-
tän muu Zudalasista tietä tainutj;/)
tä tuli waimo ymmärtämään, 13 että Hän

oli
l?. NlinaK waimo sits ihmetteli?
16. Mutta mitä waimolle sanoi?
!H7. lesul, vaimolle wiela puhui?
<tB. Niitä ««imo tuli >mm'ärtHmää« lesuxen puhest»?

«i) Senkaltainen wiha, jota Paawilaifet pitäwät niitä
wastan, jotka owat toisesta opista, on Kristuxeu ps-
täwäliistä sydändä wastan.

e) S< on ysden Kristityn wclwollisus, että kohtuHisu,
della,taidolla ja toimella pyytä ylösoitä jawirwoitta hä-
nen,Hl no cn s , jonqa hän lumalWkunniaxi uhranut on

1: 21. Lcwon ja huwituxcn hetket pitä
myös, niin paljon knin mahdollinen on, wcctcttä-
wän omaxi ja muiden ylösrakmnureri. Nykyisen
inailman kansiakäymisct owat enimmitcn senkaltaiset,
cttä ne turmelcwat ja huknttawat sekä ajan että
myös sielun.

f) Icsus tietä ja tunde mcldän salaisetkin sondimme.



oli Prophetas, japani siis Hänen eteens, 19
uskon ja opin asioisa yhden merkillisen Knsymy-
xen. Kusa, sanoi hän, rukous ja palwellus
Jumalalle parahiten on otollinen ja kelpawa, taik-
ka Garitsim wuorella Samariasa, el: myös
Jerusalemin Templisä. 20 Wapahtaja wastais
ajan jo lähestynexi, että totiset rukoiliat ru-
koilit Isä Hengesä ja Totudesa; ja että Juma-
la ej »vaatinut Kristityiloä Uudesa Testamen-
tisä Esimalauxia ja Uhria, waan ainoastans
rehellistä, uskollista ja pyhää sydändä: Siinä
tahdoi Hän asua, niinkuin Templisäns, ja siel-lä pyhillä ajatuxilla ja haluilla tulla pal-
ivelluxi. L) 21 lestls ilmoitti hänelle »vie-
lä että Hän oli Itse Mctzias 1.. Juuri sillä het-
kellä tulit Hänen Opetuslapseus kaupungista
ja toit Hänelle ruokaa. 22 Waimo palais ko-
tians, »nutta tuli kohta jällens, ja paljon kau-
pungin asuwaisia hänen kanZans s. Opetuslap-
set rukoilit kyllä lesusta 23 syömään sitä heil-
dä »valmistettua ruokaa <; »nutta 24 koska le-sus näki sen Kansan paljouden, jonga Hän taisi
faatta käändymyxcen, sanoi Hän
täwillcns: Minun ruokani on se että minä teen
Hänen tahtonsa, joka minun lähetti, ja täytän
Hänen tekonsa'. Nostakat teidän silmänne ylös

L 5 ' ja
ly. MingH AysVwyxen waimo Ilsuxen etten palli?
«.c>. Ruinqa wapahtajn rraslaiL?
21. Mitä lesuo waimolle wielH ilmoitti?
22. NtitH waimo sitte teki?
2;. Miti Gpet-islapstt lesusta rukoitit tekemKznZ
24. tNittta mitH lesus heille wastauxexi annoi? "

F) Opi tästä tietämään mingäkaltainm oikia
lan palwellus pitH olcnmn. 1 Pct. 2:9. M»m.
~ 2. Ps. 5«: 5.14. 2Z. EK. iz: 15.
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ja katsotat (osottain sormellans sitä Sikarin
kaupungista ulostungewata Kansan paljoutta),
kuinga suuri Hengellinen clo täsä un niitettewänä.
Niittäkämme. 5) 25 Hän saarnais sitte Sama-
ritaneille, ja monda uskoit Hännpäällensj sano,
den: 26 Me uedämme että Hän on totisesti
Kristus mailman Wapchtaja!- Sen jalken mat-
kusti Herra lesus 27 Natsaretiin. Mutta 23
koska Hän, niinkuin, uskollinen parandaja, sielläselkiäsi» sanoi Kansalle heidän wiheljäisen ja tur-
mellun sielunsa tilan, tulit nämät häijyt ihmi-
set niin wihoja täyteen Händä wastan, että heajoit Hänen ulos kaupungista ja weit Hänen»vuoren kukkulalle syöstäxensä Händä alas.
29 Ei he saanet kuitengan täytetyxi tätä hei-dän häijyä aiwoitustans, sillä Hänen kaikkiwaldial-
la woimallans käwi Hän ohitse heidän keskeldäns j.
Ia 30 koska Hän näki näwen paatuneitten hyl-
jäwän sen heille tarjotun armon, luowui Hänheistä ja meni Kapernaumiin.

H?.-Mi!,<?<s bywan I<l»s Samaritaneille teki?
26. !Ni!«t Samaritanit lesure«ta sanoita
27. tNihingn lesus Samariasta mntrusti?
28. Ruinaa Natsaretin asuvaiset olit lesustn wastan Z

Saitko be pahaa aikoimustans l^oimlen?
zo. MihingH leftls heistä luowui ja meni?

b) Joka jättä hywan tekemätä» koska hän sen toimit-
ta, taita, hän teke pahoin ja scurawaiscZti synnin
lak. 4:1?.

»4. Muutameista meidsn Wapchtajamme
Tunnustahdeistä hengel?ksesti ja nlumil-

lisesti sairasten parandamisesa.
A) loh. 4.

- Ie-



I
2
3
4
5
6,
?,

8,
1
I<?
II
l2

I leslls oli tehnyt ensimäisen Tunnustähden
Kanaasa, 2 wedcn muuttamisella wiinaxi. 3 Kos-
ka Hän taas sinne tuli, teki Hän toisen. 4 I-
xi Herodes Antipcixen Howin Päämiehistä, jo-
ka asui Kapernaumisa, tuli silloin Hänen tygön-
sä!, ja 5 rukoili Händä tulemaan ja paranda,
maan hänen poikansa j, joka oli kuolemallansa.
6 Vapahtaa tahdoi ensin autta itse miestä,
hänen sielunsa puolesta s, ja soimais hänelle,
7 ettei ludalaiset cika Galilealaiset u/°onet
Hänen päällens, ellei he nähnet ihmeitä sa Tuy-
nustähtejä>. Mutta 8 tämän nuhtelemiscn pe-
rästä, cwnoi Hän sille särjetylle sydammelle loh-
Huturcn ja sanoi: mene, sinun poikas elää. 9Tämä mies annoi armolle, joka händä etsi ja
noudatti, sian fydämesäns, tunsi hänen syndins,
uskoi, ja palais uskalluxella kotians. io Tiel-
lä kohtais hänen palwaljans hänen, sillä hy-
wällä sanomalla, että wilutauti eilein seitsemän-
nellä hetkellä oli ylönandanut hänen' poikans.
11 Silloin ymmärsi Isä sen sixi hetkexi, jona
Hesus sanoi hänellä: Sinun poikas elää j. Za 12

hän
Kysymyret.

Rusa lesus oli tehnyt ensimmäisen tunnustähden Z
Milla tarvolla leftw ftn tlki?
Eikö lesus Rcinaas» mielH toist» ihmettä tthnyt?
Ruka tuli lesuxen tyqo, kuin Hän toistamiseen siellä oM
Mitä päämies lesusta rukoili?
Retä N?ap«htaja ensin tahdoi autta? .

Mitä lesus päämiehelle soimais?
Ruinga HM sitte päämiestä lohdutti!
Ruinqa päämies itsens käytti?

>.. Millä ftuvmalla palwelja päämiehen kohtai»?
. Mitä IsK ymMärsi kuin hän kuuli hetken?
. Mitä päämies j» hänen h«onenft nyt teit?
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hän uskoi ja koko hänen huocnsa täydMcstl/
että lesus oli MeiZias. «).

B) Math. 9. Mark. 2. 2.uk. 5.
13 lesuxen ollesa Kapernaumisa, seurais Hän-

dä aina niin suuri jmlkko Sanankuulioita, jot-
ka etseit neuwoa ja lohdutusta, että koska yh-
tä onnctoinda Halwattua miestä piti tuotamcm
Hänen eteens paranneita, niin ej he saanet,
ahtauden ja Kansan tungemisen tähden, hända
muutoin edes, kuin että neljä miestä otit wuo-
teen, josa se Halwattu makais, astuit katon
päälle, jonga he kaiwoit läpitse, ja sen kautta
laskit wuoteen juuri lefur.en jalkain eteen>4
Koska Hän näki heidän wahwan
Hänen hywydens jawoimcmsa päälle, sanoi Hän
Halwatulle: 14 ole hywäs toiwos, poikani,si-
nun syndis annetan sinulle andeix 5) 15 Pha-
ristuxet ja Kirjanoppinet napisit sisä salaa,
niinkuin olis se ollut pilkkamme» sitä woimaa
wastan, joka Jumalalle sille korkeimmalla Duo^

nm-
lz. Ruing» Ransa snircli» leslist» Rapevnnumisa?
,4. Mitä Ies»» sicll,; sanoi Hnlwatulle?
15. Mitn Phnriseuxet tHsta «jattelit?

K) Ibmetpöt todistamat Kristtixcn lun:aludcsta s j»
Hänen Opplns totudesta, loh. 20: 31. Ia PyhH
Hengi anda vhden Kristityn, niiden liikutusten kaut-
ta, h:in bän saman Jumalan Hengen waikutu-
xefta hawait.se sVdämcsans, tulla ymmärtämään kuni-
ga wastansanomattomasti lujat Jumalan puhct Raa-
matusa owat 1. loh.5: ?. - -12. Ivh. 3:33.2.K0r.i: 22.

t) Sowindo Jumalan kantza, on ksikcn meidän sisäl-
lisen ja ulkonaisen onnemme ainoa perustus. Ps. 32:1.Sitä wastan taas, on tottelemattomus ja wiha lu-
malata wastan suurin snp kaikkeen onncltomutccn ja
wlhcljäisptccn.s.Mos. K. 28:15.21. 22. i.Kor. 11:3a.
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marisse ainoastans tule s. Mutta 16 lesus was-
tais heitä: Kumbi on kewiämbi sanoa Halwa-
tulle: smun syndis annctan sinulle andexi, elisanoa: nouse ja käy>? Sillä 17 niinkuin le,sus omalla woimallans teki, Tunnustähtiä, niin
ei tainut muutoin olla, kuin että Hän oli toti-
nen Jumala; ja jos Hän oli Jumala, niino-
li Hänellä walda cmdexj anda synnit, jotka tä-
män wiheljäiscn ihmisen päälle, tainkaltaiset
taudin waiwat tuottanet olit.

i 8 Sitte waelsi lesus Gcnctsaretin meren
ymbäri j. Siellä näki Hän 19 yhden Publika-
nin, niineldä Z.ewi I (Matheus), istmvan Tulli-
huomsa. Handä kutsui lesus it-
siäns. Ia hän nousi kohta ja seurais Händä,
Mutta koska hän, osottaxens sydämmellistä i-
loans ja kiitollisuttans täinän kutsumuxcn ylitse,
oli,,tälle hänen Jumalalliselle hywintekiällens,
huomsans »valmistanut suuren pidon, ja lesussiellä atrioitsi Publikanein kmcha, joita Juva-
laiset ej olkuganwoimtkärsiä; niin sanoit Pha-
riseunt ja Klrjanoppinet Jefuxen Opetuslap-
sille: 20 Min syötte ja juotte senkaltaisten jul-
ki syndistcn kantza j? 21 lesus selitti asian heil-
le ja sanoi: Niinkuin ej terwtt tarwitse pa-
randajata, waan sairat;niin minäkan tullut

lvan-

16. !Nl!ttä Nlings Itslls w.astais t>?it»? .
17. Mitä phyriseusten tZLta wnst»u),'eet« piti ywmäc,

tämän?
,8. Rut» lietä silte waelsil
ly. R>etä Häil tällä tiellä kutsui seuramassn ilsiänK?
2v. Mitä Pharistliret sanoit Vpetuolapsille, lesu^l»s o«.ist2t<f pullikunfin knnHa?
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wanhurskaita kutsumaan, waan fyndisi'H paran-
nunen. c)

lerusalemisa oli i yxi Lammikko, jokakutsut-
M Bethesda, (se on Armo-Huone), josa oli
rakettu wiisi Majaa sairaille. 2 Näisä makaiF
suuri joukko sokeita, ontzuwita, halwatuita ja
muita »viheliäisiä, jotka odotit apua!,. Mutta
moni fni kauwcm kyllä odötta. - 3 Mi Engcli tu-
li määrätyllä ajalla ja sekoitti weden. Joka en-
simmäisenä astui meteen, koska se sekoitettu 0-
li, se parani j. Niin oli siellä yxi mies, joka
4 kahdexan neljättäkymmendä ajastaikaa!, oli
sairastanut. 5 Silda kysyi Icsus jos hän tah-
doi terwexj talla? 6Ak, ja! wastais Händä sai-ras; mutta ej ole minulla, Herra, sitä ihmistä,
joka minun wie Lammikkoon. 7 Silloin sanoi,
lesus hänelle: nouse, ota wuotes jakäys. Hän
teki niin. longun ajan perästä löysi Zesus
hänen Templisä, ja annoi hänelle 8 tämän ter-
wellisen ja armollisen muistutuin: Katso, sinä
olet parattu; älä sitten syndiä tee, ettei jotain
pcchembata sinulle tapahduis. </)

D)Mach.
l> Mil» Jerusalemisi» oli sairasten hywä/i?
». R,utt» näisä Nt«,oisa sairastit?
3. Rmnga sairat paratuxi tulit?

R,uinga monda rvuotta mies «li sairastanutl
5. Mits lesus niieheloä kysyi?
6. MitK mies wastais?
7. Mutta kuinga lesus hänelle sanoi?
8. !Ningä muistuluxe» Hän hänelle irewplisS sitte annoit

c) "Tänäpänä jos tc kuulette häncn äänensä, niin äl-
"kät paaduttako teidän spdämmitänne. Ebr.4:?."

<H "Sinun kowudes ja kntumattonian sydsmmcs tali-
nen, kartutat sinä wihan itselles, wihan pälwäns,



D) Mach. 8. 2.uk. 7.
Mdellä Romaiaisten PäämiehM Kapernau-

misa oli-palwelja, joka i makais halwattuna ja
kuwin waiwattinj. Hän tuli Icsuxen tygö ja
rukouMa 2 pyysi taiwutta Zcs,Mn sydän3ä ar-
mahtamaan tuiä wiheljaista ihmistä. 3 Kau-
pungin Vanhimmat Juvalaisista, teit myös hä-
nen edestäns enrukouxen, sen rakkauden ja nii-
den hywäin-tekoin tähden, kuin tämä Päämies
oli heille osuttanut. 4 Hän sn mahdollinen sa-
noit he, Herra, ettäs hänelle sen teet: sillä hän
rakastaa meidän Kansaamme, ja hänen hywydcns
on )nin suuri ollut, että hän rakensi meille Sy-
nagogan j. Tainkaltainen jalo ja hywantahtoi-
nen teko, yhdeldä Pakanalliselda Sildan-Pää-
mieheldäf ihmisiä wastan, jotka olit toisestauskosta, 5 kelpais niin hywin sille rakkahalle
Vapahtajalle, että Hän lupais Itse tulla hänen

-) Mutta se nöyrä Päämies mastais:
6 Herra, en ole minä mahdollinen että si-
nä tulet minun kattoni ale, waan sano ai-
noastans sana, niin minun palweliani pa-
rane!. Koska lesus tämän kuuli ihmetteli Hän
ja sanoi heille, jotka seuraisit: ? Totisesti sa-

non
l pHs»»Dhcn palmelsaßapernaumis» niakais?
2. MitH tamH Mämtes lesnMld» py^si?
z. 2xutka m <Q autoit PäämiestH rutoileniaan?
4. he siis hälimtn sanoit?
5. 'H, se I luxell' n»ita päawi?b<-etK sanotlin?
6.,,M> a NLi 8 sanoi t'ui«lesu« lupais tulla hänent/gonsZ
?. MitH sanoi niille seuraisit?

. "koskalunialanoikia Dliomis ilm<iuudu. N0m.2:5."
3lw. K. z: 3.

e) ?ästä liawtntaan mingäkaltalncn pxi rakas ja l)p»
wänsuopaium spdän on, ja tuillga se palkitaan.



lion minä teille, en ole minä löytänyt senkol-
laista uskoa Zsraelisä. 3 Sitte,sanoi Hän pää-
miehelle: Mene ja niinkuin uskot, niin sinul-le Za 9 silla hetkellä parani hä-
nen palweljanö. io Samalla kerralla ilmoit-
ti mnös lesus Pakanoitten nyt lähestywäta
käändymystä.

L. Mitä Icsus sitte sanoi päämiehelle?
y. Ruinga palweljan kattaa?
,0. INitH lesus samalla erällä ilmoitti?

K) Z.uk. 7.
Toisena pä-iwänä meni Hän 11 siihen kaupun-

gin,, joka Nain kutsutti» s. Ia Hänen kantzanS
meni monda Hänen Opctuslastans ja paljo wa-
ke. 12 Koska Hän kaupungin porttia lähestyi,
katso, kuollut uloskanncttin, joka olt yhden les-
ken ainoa poika. 13 Suuri paljous kaupungin
nMe käwi kantzakärsiwällisydestä surun tilasc,
lesken kansia, ja otti hänen murhestanS osan.
14 Icsus ei tainut, ilman sydämmen liikutusta,
nähdä hämn kyyneleitäns. Zesuxcn hellä sydän

Hänen ahdistuxens. 15 Hän meni siis li-
temäri ja päätti tylönäns autta loimutta. En-
sin kielsi Hän sitä surewaista Äitiä itkemästä.
Sitte rupeis hän paariin. Za koska kandajat
seisahdit, huusi Hän Majestetillisella äänellä:
tTluorukainen, minä sanon sinulle, nouse 5-lss. 16 Kuollu nousi kohta istualle jarupeis puhu-

maan
l! Mihings kaupungiin lestjn sen jWen meniZ
»2. R,ukn kl-.upungiLta ulo<3kannettin?
lZ> Rutka kawit lesken kansia ruumisi» seuvamasZ
»4. Armnhtiko Icsno lcvkes?
»5. Ntits lesus siis teli?
»b. Mitn tKman psalle tapahdu»?
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macm, ja lesus andot s-n AitillenlH, että hänsitte, niinkuin ennmgin, olis hänelle, hänen yri-
näisydens turma s. Tästä Jumalan juuri näh-töwästä läsnäolemiscsta tuli pelko ja wapistus
kaikille läsnäolcwaisiNe, ja he kunnioitsit luma-
lata sanuoen: 17 Suuri Propheta on nousuut
meidän sekaamme, ja Herra on (armosa) Hä-nen Kansas etsinyt f. Tämä sanoma kuulllisitte Häneltä, juuri pikaisesti, 13 kaikkeen Zu-dean, ja kaiken sen lähimaakunnan ymbäri.

17. R,M!ig« Raiis.; nyt sonoi?
>B. MibinZH ftnom» lewisi?

'l5. Syndisesta Waimosta, jolle armo
tapahdut.

2.u.k. 7.
Koska lesus attioitsi Phariscuxen Simonm

huonefa, lungi itsens sime 1 yxi waimo, joka
siihcn usti oli wecttänyt sangen irstaista elämä-
kerta. 2 Hän langeis kohta lesuxen eteen maa-
han, syleili Hänen jalkojanö, annoi niille suu-
ta , kastoi niitä kyyneleilläns, kuiwais myös
päänshiuxilla ja woiteli kalliilla moitehellaj. Ly-
HMsesti sanottu, 3 hän isoi suuresti saadaxensosotta lesurellc, joka on lewottoman omantun-
non ainoa wrwa, hänen katumuxens, rakkau-
deni ja ja kaikki mitä hän teki kä-
wi juurz sydämmm pohjasta. 4 Se ylpiä Pha-

M ri-
Kysymyxct.

1. Ruka tunni itstns Simonin huoneftm, Irsule» tvgöl
2. Ruilig» n?«imo teki tulduans etcen?z. Niitä n'c-,i!i'o >ssi?
4. p/>fi eI,M sielu^Z
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rise-usoli se ainoa, joka armottomassa tuomitsi-
ja ylpeillä puhcillans pyysi estä tätä, au-

tuden perään halullista sielua, joka oli joutunut
raskasem ja wilpittömään synnin murheseen, pa-
laman rakkaudens allas. Mutta 5 IdsuS otti,
tawallisella armcliaisudcllans, wastataxcns tämän
syndisen waimon edestä, ylisti hänen parannus-
tans ja osolettua rakkauttans; annoi myös hä-
nelle täydellisesti andexi kaikki hänen snndins.
6 Sinun syndis, sanoi Hän armollisesti hälicl-
le, omat andexi annetut. Sinun uskoS on si-
nun wapari tehnyt. Mene rauhaan s.

.Tämän jälken teki Zcsus 7 sangen merkillisen
itz-

5. MlittK kulnga se laupias lesuo teki?
6. Hau banellr sanoi?
7. rNi,:g» ihmetyön lesu- sittc tcti?

<*) Opi tästä, ymmärtämään mingäkaltaisct oikein ka-
tumaiset owat. i:ri He andawät itscns, Ewangclis
umin sanan kautta Kristuxcsta, tulla
>!,r!c!idamään Hänen tygöns; ja seidan suurin huo-
lenpitonsa on, että, sydämmeliscllä halulla ja har-
tahallarukouxella, tungca Hänen tpgöns. 2:xi Ei ih-
misten pelko eikä myös waärät duomitscmiset ja epä-
luulot, toida estää heitä tunnustamasta itsiäns Hä-
nen omixens sekä sanoilla että töittä, Heidänsyndcinsä muisto on kyliä aina, heille raskas )a Hai-
tia; Mntta he uskowat kuitcngin, 4y'i että Juma-
la KristuM tähden, täydellisesti kaikki heidän syn-
dins andcxi anda., Minun Isäni, sanowat he, kat-
so minun surkeuttani, minun kyyneleitäni, cli paljs
enämmin Psikas wiatoinda wcrta, joka mi-
nun edestäni »vuodatettu on. Sentähdcn s:fi »hra-
wat he myös 'itscns kokonans lumalaLc wilpittömäs-
ti, ja psottawat kiitollisudens mieluisella japyspwäi-
sellä kuuliaisudella. Ia Icsus wakuutta sisäl-
lisesti heidän siclusans ja tunnosans,, että he owat
Hänen omansa, ja suojele myös heitä? k«ikkia hen-gellisiä wiholiifia ssssitsn.
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iymctyön, yhden' riimarun ihmisen pelastamisel-
la j; niinkuin Hän myös, koska Hänelle ilmoitet-
tu:, että Hänm Omaisensa seisoit ulkona ja tah-
doit Händä nVhdä, otti siitä tilan merkillisesti
sclittäxens, ettei Hän muita omaisirensa ja ystä-
wixensä tundcnut, kuin 8 ainoastans oikeita Ju-
malan lapsia. 9 Minun Äitcni ja minun Wel-
jeni, sanoi Hän, omat ne, jotka nöyrästi kuu-
lemat Jumalan Sanan, ja tekemät sen.
Ruitn Hän myös owaisirenn ja M»wh'en« tunniiLl!?
R,uing» Ha» sentshdcn sanoi?

16. lohannexcn Matyr-Kuolemasta?
Mat. 14. Mark. 6.

Herodes Antipas Tetrarka piti Johanneren Kas-
tajan 1 suurena ja pyhänä miehenä f. Sen-
tähden pelkäis hän händä, kuuldeli handa mie-
lellänsä ja oli hänelle monesa asiasa kuuliainen.
Mutta 2 tämä Ruhtinas oli, weljeldäns Phi-
lippuxelda, joka wielä eli, salaa ottanut hänen
emä.ndäns Herodiaxen, toisen weljens Aristolu-
xen tyttären s. Ia koska Johannes ei tainut
kärsiä tainkaltaista, Lakia wastan sotiwaista pa-
hutta, mutta 3 sanoi pelkämätä ja selkiästi He-
rodexelle: Ei simille ole tumallinen pitä weljcs
emändätä'!; niin rupcis Herodias händä siitä 4
niin wäijymaän ja mihamaan, että hän tahdoi

,M 2 hän-

Kysymyxet
MinH Herodes lobannei- piti?
Renn?!wä Herodes salaa oli nainut!
Ruinga Johannes Herodesta fiitH nuhteli!
Ruinga liuhtcell!» händä w«,'jMz«n?
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händä tappa. a) 5 Ensimmalda ei saanut liän
enämmin aikoin, kuin että Johannes otcttin fan-
giri; sillä ehkä Herodes, emännällenS mielisuo-
sioni, kernasti olis tappanut Johannien, pel-
käis hän kuitengin Kansaa; sillä he pidit hänen
Prophemna j. Mutta 6 wihdoin sai Herodias
asian niin kauwas ajetuxi, että tämä suuri Ju-
malan mies joudui hänen w,hans ja ylpcydens
uhrixi. 7 Herodes teki yhden kerran syndyma
päiwänäns suuren pidon. Herodiaxen tytär hyf"
pais silloin. Hänen hyppämisens kclpais niin hy-
win Herodexclle, että hän, mielisä ,en
ylitse, wanndtulla walulla sanoi hänelle: A>,o
minulda mitäs tahdot, ja minä, annan sinulle, b)
Silloin anoi hän täldä juopunelda Vuhtinal-
da Johannein, ftn uslollije!, totuden Sac.r-
nsljan, Tustä anoinurcsta hämmästyi
Herodes ja tuli kyllä murhelliseri. et-
tä hän pyysi päästaxens tästä miehestä, joka

hä-
5. Ntltä Herodias ensin sai nikoin?

Ruinga r«un-c:Q bän rrihdoin csinn ajoi!
7. Ruing» Herodes tuli niurdn-t,7öl<n siioucumaan? '

a) Me olemme yhdelle uskolliselle OlMajalle ja ystä,
wälle sangen palzo wclkaväät, joka ystäwälliscsti mci,
tä nuhtele ja tolmcllisesti meidän naaramme mcil,
le ilmoitta, e Thch. 5: n. Esir. 10: 25. lak. .5:
20. Esek. ?: 18. 19. Mutta synnin orjat wihawal
kaikkia niitä, jotka sanowat heille , ja
pyhällä elämäkerrallani ftimawat heille' heidän pa«
huttans.

H) Luotuin kappalden ja ulkonaivtcn huwitusten roh,
tullinm ja biljainen nauttiminen ylbskchoitta Ju-
malala pclkäwäisiä kiitollisesa rakkaudefans heidän
Isäänsä waitan; Mutta käändymättdmäin pauha-
waiset, ylelliset clkiwallaisct i.akoitsemisct wiettä-
wat HM askcl askclclda kaikkiin rumiin spndchin.



hänen rohkeilla nuhtelemisissans aina lewottoma-
xi saattoi hancn oman tundons> niin suostui hän
siihen sillä nimellä, ettei hän tainut walaans rik-
koa >. c) Ia !i kohta lähetti Kuningas Mir-
yajau lohclnnexcn tygö torniin, joka leikkais hä-
nen pc»nsä< 9 Se kannettin sitte fadilla He-
rodiaxcn tyttärelle, joka sen annoi äidiltens, otol-
lisen lahjanj. Mutta hänen muun ruumins
hautaisit hänen Opetuslapseus. 3)

8. Ruing» Herodes täytti hirmuisin lupoixens!
y. R, Ilengs pZH-siltc knnnettin?

Rutka httutaifit bämn mi:un rmiminu?
e) Joka walalla lupaa jotakin patiaa ja scn sitte täyt,

tä, häy tekc kaxikertaisen, spnnin. Woi kninga ussas«
ti walat wäärinkaptttan, ja leikitään lupanxilla.

«5, Erinomaisesti katso loöanuexesa, uskollista
Icsuxcn ?unnustajata, joka s,äncn puhtasiapa omal-
la tunnollans on onnellinen itse onntttoinlN eiakin, ja
näe synnin tiimoin orjaa, jokaa kaikkein
huwitustcn ja ajcmwictetten alla on lewotoin.

17. Icsus rawitse 5000 Miestä.
Mat. 14. M.ark. 6. 2.ur. 9. loh. 6.

1 Koska ItsusMa oli syytä kyllä peljätä/ et-
tä se Suuri Raaoi lerusalemisa taisi Hänelle
tehdä saman julmuden, kuin Herodes Johan-
neille tehnyt oli, min meni Hän meren ylitse
erämaahan, joka oli Betsaiden tykönä!. Mut-
ta 2 Hänen sinne tullesans, löysi Hän Kansas
paljouden koosa, joka Händä ennen oli sinne

M 3 en-

Kysymyxet.

ft. Rulr'a sieM olit lesuxen edellä?
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ennättänyt j. lesus katseli tätä Kansaa wuo-
relda, ja armahti sitä. 3 He olit niinkuin lam-
dat, joilla ei ole paimcnda, eikä einettä eikä tur-
maa. Sentähdcn ei Hän tahtonut kätkeä It-
släns heildä; waan piti heille pitkän saarnan!»
Mutta 4, sen alla tuli myös päiwä kulunnexi>,
niin että Opetuslapset muistutit Mstaritans 5päästämään Kansaa, ennen kuin yö pnällejou-
duis, että he menisit ymbarins kyliin, ostamaan
itsellens syötäMtä. a) 6 lesus sanoi Philip-
puxelle: Kusta me oswmme leipää näiden syö-
dä? ? Philippus wastais: Kahden sadan pen-
ningin leiwät ei taydyisi heille, että kukin-wä-
hängin sais. 3 Mondako leipää teillä on? ky-
syi Iefus< 9 Andreas wastais: täsä on yri poi-
taincn, jolla on wiisi ohraista leippä ja kari
kalaista; maan mitä ne on niin paljollej. Niin
10 lesus sanoi: ascttakat Kansaa atrioitse-
maanj. Opetuslapset toimitit sen kohta. Ia 11
Kansa istui ruohoon, radittam ia erijoukkohin sa-
doin ja wiisinkymmemn. i2Sitte otti se kaik-
klwaldias Wapahtaja leiwät ja kalat, sinuäis.

ne

3. RZtl-iko lesus ItMne Rnnsald»?
'

4. !Ni?ä tuli kulunki lesiiren saarnatesa?
5. Mitä Opetuslapset niuistutit Mestaritansl
6. Mitä lesus sanoi philippuxelle!
7. philippus vnastnis?
8. Mitä les"s tac.e l>?s>i >°

y. R,u,!,gn 2!ndreas wastais!
10. Huioga I>'srw käoki GpetulllapsitteZ
11. Ruiyga Haansa istui)
»2. Ruiugn lesus teki, kuin Ransa oli ,'stunutl

0) Icsurm pstswät joutumatkyllä ufiasti hätään, wut<
ta ci he kuitcngnn loskan 'tule Hcrralda hyljätpxi.
2 Kor. 4: 8. ?. Ebr. 13:5. Psaini. ?; li.
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ne ja Mdol Opetuslapsille, jakaa atrioitsewil-
le. b) iZ Niitä oli Wiisi Tuhatta ilman wai-
moita ja läpsitä. Mutta kaikki söit ja tullt ra-
wituxil. Ia 14 muruja jäi niin paljo että ka-
xitoistakymmendä koria niillä täytcttin. 0) 15
Näin suuren ja julkisen tunnustähden kautta,
tuli tämä nyt tytywäinen Kansa tundemaan He-suxen sixi suurexi Prophetaxi 5 Ms. K. 13: 13,
joka mailmaan tulema oli.

!«3, Ruing» wond» tasa «li ruokittaroana?
14. Ruinga monda koria muruilla tayttrttin?
«ls. NtitH Ransa nyt tuli ymmärtämään?

ö) Koska muut armahtalvat sinua tarvcsas, niln ajat-,
tttc, että lahja käp heidän kstens kautta, mutta tus
lc Jumalaton,

r) Jos sinä olet ahtGasa tllasa ja epäilet. Jumalan
- sinun taruehcstas murhetta pitäwän, niin ajatteli?

kuinga monet lukemattomat tuhannen tuhannet luma-
lalda jokapöiwä owat ruukittawat, ja kysy joi niis,
tä prikan nälkään kuollut on. Mirci Hän myös si-
nusta murhetta pidäis? Mittta opi, IcsMen csiku-
wan jälkcn, olemaan kohtullinen, sääötäwä ja tptp,
wninm sinun huvncsaö.
iB. Kananean Malmön anomuxesta

ja pelastuxesta.
Math. if. Mar. 7.

1 SäilyttäxenZ wielä ihmisildä kallista hei^
geäns> pakeni lesus kahden suurten kaupungein,
Tyrin ja Sidonim maan ääriin >. Siellä meni
Hän yhteen huoneseen.ja cj tahtonut sitä ken-

M 4 nel-

Kysymyxet.
~ Mings tähden I?s«2 paieni tyrin ja Mbonin

Hätiin?
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ncssekän anda tietä. Mutta 2 se sanoma, joka
kuului Hänen suurista ja tcrwessisistä ihmttöis-
tans, oli johdattanut yhden Kananean waimon
Hänen tygönsj. a) Se oli sangen kowasti koh-
dattu ja ahdistettu. Sentähden ja niin pian kuin
hän tuli lesuxen eteen huusi hän: 3 Ak! Hcr«
ra Dawidin poika armahda minun pääl-
leni, minkin tyttäreni waiwatan h.rmuiftZ-
ti perkeleldäj. b) Mutta 4ei lesus fanakan
wastanut waan pakeni händH; 5 sillä Hän tah-

muiden ylösrakennuxexi, harjotella hänen
uskoansj.c) Ei Opetuslastengan esirukous, jon-
gi he hänelle awun edestoit, niitän auttanut.
Zejuswaötaisainoastans siihen: 613>? olemi-
na lähetetty, waan radotettuin lammasten

Ms
». Riika tuli snne, Hänen trq°Ns?
3. R,l>!nq« , kuin hän tuli lesuxen eteen!
4 !-'>n!,c?ll t>ki?
5. Min n
6, Mi'H les:s rrastain Vpeiuulasten rukou eetti

<?) Koska meille hytvin käy ja meillä on kaikki mitä
meidän sydömmemmc halaja, tule humala harwoin
nuildä muistctuxi ja kunnisitctuxi; sentähdm salli
Hän, suuresta laupiudcsta, moninaiset tuskat ja aö,
distu),ct meitä kohdata, «ttä mc Hänefä, meidän pf-
sywäistä oncllisuttnmnic, ctsinmme.

5) Onnettomat wanhemat! n!urhcditte ja surette
lastenne ja hengellistä hätää ja »vaaraa;
tebkät niinkuin Kananean wainio teki, niin te löp«
dsttt awu».

c) Jumala ei a>'na auta lapssans kohdastans; mutta
on kuitcngin heidän rakas Isänsä. Hän wlwp usias,
ti apunsa kantza, nbyryttärens heitä isällffen kuritu-xcns ala, ja ilmoittaxcni heille, niitä hciss wielä lby«
ty vitä erhctyris ja wikoja, niinmyös keboittarms hci«tä kiiwammixi uskosa ja rukonxisa. Mlm 77. ?«
- 16. Esa. 54: 7. L.
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tygz Israelin huonLSta s. , Mutta 7
ei andanut itsians täldä rowudelda peljastyttä,
waan langeis uudesti maahan Hänen jalkains
juureen ja rukoili: Herra nuta minua !< Niin
lesus mestaten 8 sanoi: Ki ole sowelias
'otta lasten leipää ia heittä penikoille j.
Mutta 9 hän w«stais: Totta Her-a,
wLtNlltenginpenikat niiata muruista, jot-
ka heidän herrainsa poydaidä putowatj. e/)
Ia silloin io ?i woinut Zeftis enä wastansti-soa cli pita itsiäns armahtamasta, waan täy-
näns ihmettelemistä, huusi, G waimo! sinun
uZkos on suuri, tapabtukon sinulle niin-
tuin sinä tahdot, i' Samalla hetkellä tuli
hänen tyttärens pclastetuxi, ja koska hän tu-
li kotians, löysi hän Perkelen uloslähtennexi,
ja tyttärens terwenä, hiljaisesti mak«wan wuo-
tehesa.
Vlönannoiko waimo asiansa lesuxen kowuben tLhdenl
MilH D>suk! mainion rukourecnl
Mutta mitä lsmH uskon Rubtmas taas sanoi?

'. 5 i<lil'c> roi't>o>n woitttu^i?
!. s«malla tui, pelastetuxi?
<i) Opi tästä, mitä rukcurccn tulc, cttä st p'tä llvi

tapahtuman sywimmäsä nöy'pdesa, oman
muden nöyrimmän tundcmism alla; 2:xi että mci,
dän p-tä oleman ahkerat nikonrisa ja ei wäsyman;
;:xi cttä meidä? p!ta rukoileman ainoastans sitä,
kuin Jumala tal,to ja taita cmda, ja ylitscn ka!k«
kia vyytämän Häncldä woimaa, olla, kuuliaftt Hänen
pyhä'lc t<llidollei,s; /l:xi että lyhykäiset buokanrtt va»

ja uskowaiscsm owat woimall!»
set ru'vurct, juuri st» syyn tähden, ettei ne tule lue«
turi «!fu cli muiitostä, ja siis toiwon jälkmsp»
dämmm pohjasta uloslähtcwöt.

i9. lö*M5
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lesuxen Kirkastamisesta.
Math. 17. Mark. 9. 2>ut. 9.

1 Nyt rupeis lesus sclwemmästi ja enäm-
win kuin tähän asti, puhumaan Opetuslapsillens
Hänen kuolemastans ja sen päälle seurawaises-
ta ylendämifestäns, ennustain siinä siwusa ai-
z:a heille sekä sitä moninaista waiwan ja kärsi-
mistä , kuin heidän paällens Hänen seurasans
piti tuleman, että. myös sitä suloista armo-palk-
kaa, jonga heidän wihdoin ijankaikrisudesa
kaiken heidän waiwcms perään, saaman piti.
2 NämHt puheet ei ollet suingan Opetuslap-
sille ne mieluisammat. Sitä heille luwattuö hy-
wää tahdoit he kyllä periä, mutta että st pi-
ti edelläkäywHisen raskan kärsimisen ehdolla sää-
tämän, se oli heille ki?wa puhe, ja niin waikia
kuulla, että Pttan,yhden kerran rohkeis neuwsa
lesusta säästämään Itsiänsl, ehkä hän mu-
wollans,Z ei muuta aitoin saanut, kuin-että
hän Mestarildans täydyi kuulla sangen kowan
ja pcräänajateldawan nuhtclcmisen. a) 4 Kah-
VeWn päiwan perästä, sitte kuin tämä kanZa-

puhe
Kysymyxet.

<. INitH lesus nyt rupeio puhumann VpetuZlapstllenL?
K. R,uinga nämät puhet olit Gpetlil?la«<en niielcstHZ
Z. Mitä peta,r> nnn-nollc-.ns nikoin sai?
4. Miding» lesus sitte «otui kahdexan päiwän p?rnstäl

Meidän parahat ystäwämm? taitawat nmwoa mei-
tä waärin, chkäkuinga hpwmsllowat he olisit. Syy
siihm DN se, ettei hc tvoi ymmällä Jumalan cdeskat-

ihmcllisiä ncuwoja Hänen yhtcifesä hallitu-xcsans kaikkein kappgltzm kantza. Tottele siis nöp-
remwästi oman tundos kuin ystawös
psytysta.
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7.
8.

puhe oli pidetty, astui lesus ylös yhdelle wuo-
relle rukoilemaan. 5 Se oli aina Hänen pyhä,
tapans, että koska Hän päiwällä oli'»väsyttä-
nyt Itsiäns töillä ja saarnamisella, niin wir-
lvoitti H«!i Yöllä Itsians suloisella kantzaläymi-
fellä Hänen Tmwallisen Isäns kansia, b) 6
Tällä kerralla otti Hän Petarin, Jakobin, ja
Hohannexcn niinkuin todistajin kantzans. c) 7
Kuin Hän nyt rukoili ja Opetuslapset olit uneen
waipunet, muuttui koka Hänen kcswons muoto
pastamaisen niinkuin Auringo, ja Hänen waat-
tens tulit, siitä kirkkaudesta kuin Hänen ruu-
miistans loisti, walkiaxi niinkuin walkeus ja lu-
mi >. Tästä läpitsetungewasta kirkkaudesta he-
räisit, wihboin Opetuslapset, ja 8 heille näyit
pyhät miehet Moses ja Elws>, jotka piirite-
tyt ynnä Zesuxen kan§a sangen suurella kirk-
kaudella, Opetuslaäten kuultesa puhui-t 9 siitäkunniallisesta lopusta, joka piti tuleman Hänen
karsimisellensl: yri kantzapuhe, josta io selki-ästi hawaitaan luinga Wanhan ja Uuden Tes-
tamentin opetuxet hywin yhteensopiwatj. Peta-

ri,
Mikä lesuxen tapa «li!
Rrnnenga HK» nyt rvuorelle kllnstang Ktti?
Mitä tarabdlii lesuren rukoillesa?
RMI-a nayit Opetnolllpsilll-, tuin he heräistt?
lNintH Mosis ,'» Mias puhuit lesuxe» kantza?

)< Mitä tltstH puhestll bamaitaa»? »

b) Sydämmcn plmdämincn jyrillä huokaurilla luZ
malan tpgö, on parhain wälikappale wäspnnpttä woi«
maa wirwoittamaan. 1 Thcfi. 5: 17. Math. 6: ,s.

c) Kolme Opetuslasta, kaxi Prophetata ja Icsus kk«
kasttti:< heidän keskelläns, st on Taiwallism Kantia,
käymisen suloinen csikuwa, ja merkki Jumalan pal«
weljoittm katomattomaan elämään, l Thch. 4: «?.

Phil. 1: 23. , loh. ;: 2.
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ri, täytetty ludalaisten turhilla luuloilla MeAa-
xen maallisesta waldakunnasta ja kunniasta, ei
tiettn ilon tähden mitä hän puhui, oli kohta wal-
«is huutaman: ii Herra, täsa on meidän hy-
wä ossa! Jos sinä tahdot niin meteemme tää-
hän kslme majaa, Sinulle yhden, Mosexelle yh-
den ja Elialle yhden!. Mutta hänen näitä pu-
huisans, ymbäriwarjois yri Walkia pilwi heitä",
josta kuului ääni sanoden: 12 Tämä on mi-
nun rakas f)oikani, johonga ininä mielis-
tyn; tunikat Händä. </), 13 Koska Opetus-
lapset sen kuulit lanaeisit he pelwosta kaswoil-
lcns maahan I. Mutta 14 Zesus meni heidäntygöns, rupeis armiasti heihin ja sanoi: nouskat
ylös ja älkät peljätköl. e) Ia koska he. silmans
nostit, niin ei he ketän nähnet, waan 15 le-suxen yrinäns.

LI. Mitä petar, huusi kaikest», kuin hän sa tuuli?
12. Mikä näni kuului taiwaasta?
,z. Miten kawi Opetuslapsille, tuin he kuulit nanen?
14. Ruiuga lesuo h,ilK rvhkais?
,5. RennengH he sitte näit?
- <i) O Herra! waikuta Itse mmusa usko ja kuulia,'»

fuus, että minä »iankaikkisesti Smun kan§as cläi-sm. loh, 14: 16. -

<) Kiitetty olkonJumala, joka tahto puhutella meitä ih-
misten kautta! Meidän hcikkoudcmme ci wois suin-
gan kärsiä Hänen omm ilmestyriäns, Hänen mää»!
rättömäsä Pyhpdcsäns ja suunsa korkcudesans.

20. Sokiana syndmmestä, joka saa hä-nen nälöns.
loh. 9.

Koska lesus wectti Lehtimajan Juhlaa He-
ru-



l
2

3
4

rufalcmisa, näki »Hän kadulla i yhden sokiana
l. Hänen Opetuslapsensa luulit, 2

että fnska Jumala oli näin rastalla waiwalia
rasittanut tämän köyhän miehen, niin mahdoi
taikka hän itse, eli myös hänen wanhembans ol-
la erinc.ma.jim srndehin wikapäat. Jumalan edc-
säj. «) Mutta lesus osotti, 5 että niin hywiu
wanhemmat, kuin myöskin tämä heidän onne-
loin poikans, olit siinä asiafa wiattomat, ja et-
tä Jumala ainoastcms stntahden oli andanut tä-
män sokeiden hänelle tulla, että lesus hanefa-
kin piti ilmoittaman woimansa ja hywydenfä,
ja suuren ihinctyön kautta saaman tilan, osot-
ta itsiäns Jumalalda lähctttyxi, b) 4 Icsus
sylki maahan ja teki siitä mullan kanZa taiki-
nan, jonga hän pani sen sokian miehen silmäin
päälle, ja käski hän en'mennä Siloahn, pesemään
itsiäns lammikosa. 5) Se sokia teki niin jaM-

li
Kysymyxet.

AennenstH lesus tapais Lehtimaan luhlallaZ
!Nitä Opetuslapset luulit sokiana s/ndyneotH?
rNittta niitä Icsus heille osotti?
Ruinaa Irsus sotian paransi?
a) Älä duömitse lähimäistäs hänen onnensa, ei myös-

kän houcn oniicttomudcni jälkcn. Tunne itsiäs ja
omat puutoxes, niin sinulla on kyllä duomitscmist«lja oikoimista,

b) Jumala tietä, Hänen määrättömän tviiscmdcns jäl-
km, hallita ja ohjata sen suuren pahudeu, kuin tä»
sä mailmasa tapahtu, moninaisen hpwän toimit»
tamiscri. '

c) Jos tauti ja kiwuloisus tule, niin pane kaiki luot-sen Kaikkiwaldiau Vapahtajan päälle, ja
nautitsc luwallisia lääkitpriä, niinkuin Häncldä suo-
tuja parandamisen wälikappalcita, joit< Hän Paran,
dajan kmttta sinulle neulyo.

189
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li kohta täydellä näöllä tasaisin. ? Senkaltai-
nen ennen aiwan kuulumatoin asia, oli heille
niin ihmellinen ja uskomatoin, että monda, jot-
ta ennen olit tundenet sen sokian miehen, epäi-
lit jos hänen piti oleman sen saman sokiana syn-
dyneen. 6He weit siis hänen sen Suuren Raa-
din eteen. Siellä piti hänen täydellisesti jutte-
leman millä muoto hän oli saanut näköns j. ei)
Mutta koska hän aina lujasti päällepiti 7 et-
tä lesus witzisti oli lumalalda lähetetty, silla
ei suingan Jumala petollisen Opettajan ja weet-
teljän rukourella olis tehnyt tätä suurta ihme-työtä I, niin 8 he ajoit hänen, niinkuin willit-
siän, ulos Synagogasta, ja panit hänen pan-
naan j. e) Sitte kohtais lesus hänen, ja 9 il-
moittti hänelle itsens Mestiaxerij. Ia silloin us-
koi tämä mies. Tällä erällä piti myös Zesussen sangen lohdullisen puheen, josa Hän kaik-
kein muiden seasa sanoi: ic> "Minä olen se oi-
"kia ja hywä, Prophetailda ennustettu, Paimen:
"minä annan hcngeni lammasten edestä. Mi-

"na
5. Millekr» tämä «sia näw>'i ludalaisille?
6. Rudunga he häiitn weit, totudcn eroittamise^il
7. Mitä n?ilL lujasti tunnuoti Ranöin edes»?
8. Ruingn he teit miehelle hänen tunnustuxens tähdent
?. Mitä lesuL toisella erallH miehelle ilmoitti?
10. Mits merkilliötH lesue, mu,jden sensa, silloin puhui!

lesuren suurten ihmctöidcn' totuus on lujasti stn-
gin kautta wahwistcttu, että Hänen angarimmat wi-
hamichcns owat niitä tutkinet ja ne todcri löytänee.

«) Pawilaisten tapa on, wäkilrallaiststi wsatia, ihmis-
ten säätpin pitämisten; Mutta jos yri totudm tun-
nustaja ulossuljctaan, näkpwäistötä mailmalliststa
seurakunnasta, niin ci faa2a händä kuitmgan cs-

ja s!)östp,ri kirkastcttuin joukosta taiwghas».
loh. 14: 1.



"nä tunnen ja rakastan heitä; ja he kuulemat
"minun ääneni (minun oppini) ja seurawat mi-
"mm. Minä annan heille ijanfaikkisen elämän.
"Ei heidän, pidä hukkuman, ja ei kengän pidä
"heitä temdamcm minun kädestäni!."

Juhlan perästä palaisit ne Opetuslapset, jot-
ka IcsuS kokexi oli uloslähcttänyt saarnamaan.
He juttelit Hänelle kuinga paljon hywää he Hä-
nen woimansa kautta olit toimittanet; ja tästä,
joka oli wähä alku ja uutinen siihen suureen
walkeuteen, jonga kohta piti lcwiämän ymbäri
mailman, löysi Vapahtaja lesus pyhäsä sielu-sans nun suuren ilon, että Hän pakahdui ylis-
tyxeen ja kiitoxeen Taiwallista Isääns wastan.
Siinä siwusa ylisti Hän Opetuslasten onnelli-
sutta, jotka sait nähdä, joita niin monda Ju-
malista Prophetata ja Kuningasta Wanhasa
Tcstamentisä halaisit nähdä, ja ci kuitengan
nähdä saanet. /)

/) losmeillä on suuremmat edut suin Vanhan Testa«
mcntin ihmisillä, niin meidän wclwollisudcmme owat
mpös suuremmat. Rom. 13: n.

Li. Se hurskas Perhckunda.
2.uk. IQ.

I Vbtens päiwänä kuin lesus oli Bethaniasa,
osotti Hän 2.atsarurelle ja hänen kahdelle Ju-
maliselle Sisarillcns Marialle ja Marthalle sen
kuuman, että Hän armiasti meni heitä oppi-
maan ja tcrwehtimaän. ' 2 Maria 'lstui kohta

Hä-
Kysymyxet.

1. Ruila lesus men, oppiman», Betaniasa ollcftzxs?



Hänen jalkains juureen ja kuulteli tarkasti HH-
nen puhettansj. Mutta 3 Martha teki paljo:,
askareita ja walmiöti mitä hän ikMns woj, näin
korkian ja rakkaan wieraan rawinnorij. a) Mar-
tha luki kyllä tämän lvaiwan omari welwolln>-
dexens, mutta olis kuitengin suonnt 4 että Ma-
riakin olis ollut hänclle awullinenj. 5 Kuin hän
nytkamvan turhaan oli haneldä apua toiwonut,
meni hän lesuxcn tygö huonescen ja moitti si-sarens huolimattomuttaj. Mutta ri hän löytänyt
puolenpitoa. lesus sanoi aino^sttms: 5 Mar-
tha, Martha, paljo sinä suret ja pyrit, waan
yn on tarpcllincn. Maria osan lr<- '

linut, jota ci häneldä' pidä pois otettaman, b)
Minä olen rnähäNä ruolla rawittu, senttihden
olis se minulle mieluisempi, jos sinä, niinkuin
sisareskin, istuisit tasä, ,ja minun opctunstani
waarin ottaisit.

Z. Mutta niiiä Martha teki ia malmicti?
4. Mitä Mavtha oli» suonut?
5. Mit» hän teki kuin ei lian Mnrialda apu» saanut?
6. Ruing» lesuu Marthalle silloin sanoi?

a) Suo Herra lesu, että minun sydämmcsäni ol!s ja
asuis näiden kahden sisaren awut ja taipumus, niin
että minä löytäisin mi«un iloni sinnsa, tekisin liy-
win, sinun sanans mieluiscsti kuuldelisin jcr aina rn«

mutta olisin myös sen siwusa abs
kcra minun kutsnmupeni työsä, nöyrydestä sitä lär«
icstysta wastan,.kum sinun Isällinen «dcskatsoimscs,
ibmisen sukukunnalle waarin otettawaxi ja jälkey,
«lettäwäxi, säätänyt on.

ib) Aiwan wäbän ajan wiipp minun kuolematoln sielu,
ni täällä alhalla maan päällä, ja kiitetty olkon lu,
malan Nimi smtähdm; Mutta tulcwasa latomat,
tomasa mailmasa faapi hän ijankaikkiscsti nautti»
Jumalan nututta. ?« minua scntähdcn Herra!
wiisa>l, että ntinä cnnen kaikkia etsin sitä tHMlli,

spt-
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e2. Armo kaikille Wailvaisille Syndisille.
2.uk. 15.

lesuren saarnoilla oli se waikutus, että 1 mon-
da, jotka olit weettämt fopiinatoinda ja v,ahen-
dawaista elämäkertaa, tulit Hänen tykönsä,
etsimään heidän parannustcms >. Mutta 2ne yl-
piät ja ulkokullatut Phariseuxet cj woinet sitä
kärsii, waan soimaisit lesusta julkisesti 3 sano-
den: Millinen on tämä täytös? Hän otta suu-
rimmat syndiset seuraans, ja on niin ruokotoin
että Hän syö heidän kantzansj. Se pyhä Va-
pahtaja löysi siis hyödyllisexi wastata edcötäns,
ja sen Hän teki z seurawaistlla wertauxella. 4yhdellä miehellä oli kaxi poikaa. Nuorembi heis-
tä tahdoi elää omasa micliwallasansa, ja anot
ulos hänen osansa tawarasta. Isä esteli kaikel-
la rakkaudella; waan ej hän totellut. Sentäl>-
den jakoi Zsä wiydoin Mwaran, ja tämä elki-
waldainen sai osansa. Hän meni sen kanssa
»vierahalle maalle, ja eli ylönanetusti niin kau-
wan kuin tawarata kesti, tuhlaten wähän ajan
sisällä sen kuin hän saanut oli, hekumasa ja

N irs-

Kysymyxet.
Rutka tulit I?sux?n tygo Hänen saarnains woimagtn?
R,utkn p„"enuis siitä, että Hän wssgtanolti!
Ruing» pl>ariftufet lesust» soimaisit Z
Mutta millä ru?rtnu>ell» IcsuH wautnig heidHn sozo

mlluxiinL?
syttä, kuin sipun sano» neuwo ja waati, jota paitsi
cj pxikän taida tulla usallistxi sinun ,'jankaikkisesfa
kantzakäpmiscstäs ja Mydcstäs, ja ej wielä taiwa,
sakan onmlliucn olla Ebr, 1»: 14, Math. 6; z;.
2, Kor. 4:1?.
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,'rstaudcsa, h.illittömäin himoinsa jälken. Ei siis
kauwan keötanyt ennen kuin kaikki oli hukata.
Että myös suuri nälkä silloin tuli kaikkeen siihen
maakundaan, nun rupeis Hän sangen komin ha-
täyndvmääy. Ia koska händä nälkä waiwais täy-
dyt hän?n suostua yhteen Kauppamicheen,,joka
hänen lähetti maakyliinsä', sikojansa kaitsemaan,
sillä hän oli taitamatom kaikkeen työhön. Mutta
nälkä Yldyi ja tuli »vihdoin niin ruskaxi, ettei
hän rawallakan saanut täyttä »vatsaansa. <«)

Tästä tuli hänen sydämmens liikutetun, njin et-
tä hän malti mielensä ja rupeis ajattellemaan,
kuinga paljon, hywää hän olis tainut nauttia,
jos hän olis pysynyt kotona, hänen rakkan
Isänsä tyköni Kuinga monella minun Isäni
palkollisella, sanoi hän, on leipää kyllä, ja mi-
nä "kuolen täällä nälkän! Ia tämä ajatus wnl-'
kutti hänen tykönäns sen päätön», että nousta
ja palata Isänsä tygö.. Hän täytti sen myös
tviipymätä ja tuli Isänsä tygö. Maitta tuskin
oli Isä hänen mambana nähnyt/ kuin hän juos-
ten'langeis hänen kaulahans, ja suuta andoj
hänen. Silloin sanoi st häpiällä täytetty poi-
ka: minä olen ftndlä tehnyt Taiv?aö-
ta wastan jn sinun cdesäZ, ja en ole sils
lcn mahdo!!:nen kutsutta sinun?'ojaxes: tee
MinUa niinkuin yhö?n sinun pa!to!lisiZtas.
ö) Mutta Isä käski palweljoitans tuomaan par-

hat
«) Zatsekat tc kuinga st wapaus, tehdä

ja elää «UM jälkm, jota tc niin ahkeras-
ti halajatte, wältt<imattömasli splxc teitä turmel-
lmcm. Zlk! oppikat, että ainoaötäns kuuliaisus j«
l")wät awut tvimiltawat meille ppspwäistn snnm >j«

Mmän. Sanal. 8: ?z ---

b) Sinä jr>ra o>let ollut tuhlaja poja» kaldaincn, hä-



195

hat waattet ja pukemaan hänen yllensä, ja an-
damaan sormuxen hänen kätehensä ja kengät hä-
nen jalkohinsa. Hän -käski myös tappamaan
syötetyn «vasikan ja kaikkia' riemuitsemaan hä-
nen kantzans. Ei hän lukenut mitän paljori tä-
sä ilon tilasa. Niin suuresti ihastui hän, et-
tä tämä poika, joka hengellisellä tawalla kuol-
lut oli, nyt jällens wirkois elämään ja että hän
löysi sen joka kadonut oli. Mn käskyt täy-
tettin kohta kuuliaisesti, ja wähän hetken sisäl-
lä rupeis koko huone riemuitsemaan. Juuri sil-
loin Kili se wanhembi poika pellolda. Hän ky-
seli mikä se riemu ja hyppy oli, jonga ha»
kuuli. Kuin hän sen tietä sai, wihaitui hän
min, ettei hän tahtonut mennä sisälle. Se su-
loinen Isä meni siis itse ulos, kutsumaan hän-
dä sisälle. Mutta hän wastais: Katso, niin-
monoa'wuotta minä palwelen sinua uskollises-
ti, ja en ole koskan sinun käskys ylitse käynyt,
kuitengm et ole sinä minulle wohlakan anda-
nut, riemuitaxeni ystäwäin kansia. Mutta et-
tä tämä sinun poikas tuli, joka porttoin kanha
tawaransa tuhlanut on, tapoit sinä, hänelle
kunniaxi, sen syötetyn «vasikan. Silloin was-
tais Isä: Poikani, sinä olet aina minun tykö-
näni, ja kaikki mitä minun on, se on sinun.
Mutta sinungin pidäis nyt riemuitseman ja iloit-seman: sillä tämä sinun weljes oli kuollut ja wir-
kois. Mens: Hän vli kadonut ja on taas
löytty. c). N 2 23.

piällisisä käytöxisä, ole myös hänen jalkenscurajans
katlimuxesa ja clämän pnrannnxcsa.

e> Hpwäntahtoistllc ihuiisclle ci ole suurcmbata iloa,
kuin että hän näke paianclkism taipunexi hpwille
«wuille, ja syndisen käändpnexi pyhptcm.
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23. Jumalisten ja Jumalattomain

ermkaltaisesta tilasta tulcwasa
mailmasa.

L.uk. 16: 13.14» 15. iy<

Oli Ui rikas mics, (sanoi lesus SaduseuMe),
joka waatetti hancns 1 Purpuralla ja kaliill»
Liinawaattella, ja cli jokapaiwä ilos herkullises-
ti!, a) myös kerjäjä nimelbä
joka makais 2 rikkan miehen owen edes täynälis
paisumitaj ja 3 pyysi rawiM niistä muruista, jot-

ka

Kysymyxet.
1. R,u,'nga riknss mies itstns wnatetti s» «Ii?
2. Misn st «övhs L,«ts»ru« l
z. Mitä Lntsaruo pyysi!

it) Jumala ulosjaka rikkauden ja köyhydcn erinäisel-
lä tawalla; kuitcngin aina n«dcn perustusten jäl-
len, kuin Hänen wiisaudcnö ja suuret päälletarkoi,
turens waatiwitt. Molcmbain kautta, tLimitta Hän
niiden tykönä, jotka niits oikein käyttämät, pyhät
ia hywät aikoimuxmsa. Sillä oikiaKristitty kulut-
pa rikkaudcni Jumalan kunniani moncnkaltaisisa
tarpcllisisarakcnnuxisa, joita hän auttele, holho>ja ylös-
pito; mutta köyhydcns käyttö t)ä» kuuliaisudens ja
tytywäisydcns hmjoituxeri, että myös luottamuxcns
lisamisexi Jumalan päälle, jonga kautta Jumala
myös kunnioitetan.

3) Kuinga pitä st Jumalan cdcsä wastattaman, cttä
moni ihminen huwituxms ja hckumans tähden pitZ,
»a ruokki monenkaltaisia hyödyttöniiH eläimiä ja tur-
haan niille kulutta elatusta, jota hän taidais japidäis
jFaman tarwitsewalle köyhälle lähimmäiscllcns,joka
mämmin kuin järjettömät luondokappalet on meihin
koskcwa, sillä että hän on kutsuttu saman kunnian
pcrimisccn, kuin mekin etsimme. Jak.z: IZ. Matti).
0,5: 4: --45.
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7.z.

ka r-kkan pöydäldä putoisit. b) Tämä kerM,
jolle4 koirat I, jotka rulit ja nuolit hänen paisu-
incns, saatit parahimman wirwoituxen, pe-
lastettin wihdoin hänen wiheljäisydestäns. Hänkuoli ja wietin Engcleilda Abrahamin hel-
maan. 5 Sitte ej häneldä puuttunut mitäkän:
M hamaaöta siitä hetkestä eli hän likimmäi-
sesä yhdistyxesä Paradisin onnellisten asunMen
tantza, ja oli osallinen kaikesta heidän ilostans
ja autudcstansl. Kohta sen jälken kuoli myös
rikas ja6 haudattin suurella prameudella I; Mut-
ta 7 hän joudu! helwtttin!. Kosta hän siellH
waiwasa oli, nosti hän silmäns ja 8 näki A-
ibrahamin taambana, ja Latsaruxens hänen hel-
mafans j. Tämä näkö saatti hänen huutamaan:
9 Isä Mraham armahda minun päälleni,
ja lähetä Latsarus kastamaan sormensa pää
meteen, että hän jähdyttäis minun kieleni, sil-
lä minä kowin waiwataan täsä llekifä!. 9 Mut-
ta io Abraham wastais: Poikani, muista että
sinä sait sinun hywäs eläisäs, niinmyös Latsa-
rus pahaa; seutHhden on tohtullinen, että hän
nyt lohdutetan ja sinä waiwcuaan. c) Ia pgit-

N Z fi
R,ulka tutit ja nuolit bänen h<!an?an«Z
Ruinga hau lnihi>lisis,i>estHns
Ruing« rikns haudattin Z
tNutta mihiuqä j«ui>ui?
Mits hsu näki, kuin
Ruingss hän siis huusi!

>. Niitä Abrnham w««tai2 HHuellcZ
r) Jumala on wans,urs?as. Jos Hän lj aina palkinse Jumalala pelkäwäisiä, ja rangslse jumakltto-

mia täsä mailmasa, min tcke Hän sen totisesti tt!«
lcwaiftsa; silla sielu on kuolcmatoin, ja tuie
hsnck walmiswxcns perästä, l>äsä nätZwäistsä matt«
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si kaikkia näitä on meidän ja teidän mäsillänne
suuri juowa kimitetty, että ne jotka tahtonet
täälda sinne teidän tygönne mennä, teitä autta-
maan, ej he sitä woi, eikä sieldä tännekkän tul-
la, ii Silloin sanoi se onneloin: Minä rukoi-
len siis sinua Isa, ettäs lähetät hänen minun
Isäni kotohon, (sillä minulla on wiisi weljeä)
todistamaan heille, ettei hekän tulis tähän wai-
tvan siaanj. Mutta'l2 ej sitäkän hänelle suo-
tu. Abraham -tpastais: Heillä on Moseren ja
Prophetain kirjat; kuulkat niitä!. Tämä wi-
hcljäinen eteenkänsi wieläsittengin ja 13 sanoi:
Ej, Isä Abraham, he niistä oppia ota, waan
jos joku kuolluista menis heidän tygöns, niin
he parannuxen tekisit. 14 wastais A-

, braham: Ellei he Mosesta ja kuu-
le, niin ej he myös usko, jos joku kuolluista
ylöstwusis ja puhuis heille, c/).

«I. !Nit» st omletoin sentnhden pyysi?
12. Sl»otinl'o bänclle bamu rukovxeno?
l?. Mits tHmH wiheliainen nvt sanoi?
»4. Mutta mitH Abr«h»m silloin ?

masa, taikka onnellisemman cli onnettomaan ti-
laan toiscsa mailmasa 2. Kor. f: 10.

syndlnenl sinä joka yldnkcttsot Ju-
malan armo-wälikappalet; pidäiskö Jumalan sinun
täftstcs uusia armovälikappaleita säätämän? Mitäs,
odotat? Toiwotkos ihmeitä tapahtuwan? Sc on tur-
ha. Äk.' kiiruhda pelastamaan itsiäs.

,^

24 lesus siuna Lapsia.
Mach. 19. Mark. 10. L.uk. 18.

lesuxen tygv tuotin yhden kerran lapsia,
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<i) 1 että Hän panis kätens heidän psällens
ja rakoilis heidän ylitseys. 2 Opetuslapset nch-
telit heitä, jotka niitä edestoitz; Matta 3 se
armosta rikas WapalMja sanoi, sallikat lasten-
tulla minm, tyköni, ja älkät tt kieldäkö heitä:
sillä senkaltaisten on Jumalan walixikunoal.Ia 4 Hän otti heitä syliins, pani kätens hei-
dän päällms ja siunais heitä b). ) Mos. K. 43:
14» is<

Kysymyrct.
1. MingK täbben Kpl?a tuotti» JessenZ
2. Opetuslapsi silloin !e»'Z
z. Mutta mitä lesuL s«noi beilll'? ' -

4. R,umg« Hän siis teki Inuten k«nst»?
«) Lapset pitä saatcttamcmlcsur.cn tygö. Tie Hänentygdns on Skoul», kirkko, to!!!'.cllincn Kuri, Ru-

kous ja hywät Esikuwat.. Mutta se on walitcttawa,
että WanYcmmat useimmin wicxcndclcwst pois
lapsct HllNcn tyköans huolimattomudcn, suuren,
HMyKcn, hpwäilcmiscn, sopimattoman kiittelcmi,
sen, laitettawain esimerkkein, ja monina!,sen kautta. Ne lapsille myötäsyndynet pahat

yldpwät jcMuurtuwat sills muckto, niin
ettei Pyhä Hengi saa roaMitta heisä eica rak-
kautta Jumalan tMö. Ia senkaltaisella, pahuteen-
päin yliwoittawaisella halulla, alkawat he clämänsH
mailmasa, jcsa he w!ctttlc,vät muita ja muilda wic,
tellän moninaisiin syndchin. Eikös Jumalan pi»
däis, Nanhrmbain käsistä, welky-
man näin turmelftuia lahjoja.

«,) Nuorukaiset! Eikö lapsudesannc teille tapahtunutsama autus? Mutta Kuimia monda, teistä, on stn
lahjan oikein käyttänet tähän ssti.

35. Latsarurcn Yiösherättmniststä.
Koska lesus läxj Il,deasia ja matkusti Va-

ot 4 li-



200

lileaan, niin i yxi mies nimeldä VatsaruZ, fo>
ta lesus rakasti, sairasti sangen raskahaötis.
Silloin lähetti kohta hänen sisarensa Martha ja
Maria, joita myös lesus rakasti heidän juma-
lisudens tähden, lesuxelle 2 tämän sanoman:
Herra, katso, se jotas rakastat sairastaa!» a)
Mitta 3 että Herra lesus nyt wiimeisinä Hä-
nen näkyiwäisen kantzakäymisens päiwinä täällä
maan päällä, paljo suuremmalla ihmetyöllä,
kuin sairasten parandamlsella tahdoi ilmoitta
Jumalan Majcstetin ja Kuiwian, niin andoi
Hän näille surullisille sisarille wastata, ettei sesairaus ollut kuolemari, waan Jumalan Kun-
liiari, että Jumalan Poika suuren ihmetyon
kautta kunnioitcttaisin. b) 4 lesus ej mennyt siiskohta sinne, waan wnpyi wielä kari päiwää sii-nä paikasa, kusa Hän kuuli sanoman Latsaru-xen sairastamisesta s. Mutta nyt, 5 koska Häntiesi että Latsarus oli totisesti kuollut, ja Hänsen myös oli Opetuslapsillens ilmoittanut, päät-

ti

Kysymyxet.
t. R,!d'a lesllxen ystHwist«z snirasti f
2. san"man Latsarin sisaret lesuMle lcthetitl
3. N?itä lesus nnnoi rvaytata heille?
4. INrniko lesus kohta heid«tn tvgöog?
5. N.o«r« Hä,i pKHtti sinne meuaxens!

a) Ei ole waywemkata ystäwyden> sidettä, eikä suu-lohdutusta kärsimiscsä ja kuolcmasa, kuin
totl ien Jumalan pelko.

») O! Kuinka wiisasti Jumala käänds meidän surun,.,
me ja waiwamnic oman Nimcns kunniari, koska Hänsen alla Mämmin ja mämmin kehoitta meidän py-
hittämistämme, ja anda meille tilan kaikkein kallc-imbHn atvuin ja hywäm töidcn tzarjoittamistm.



ti Hän sinne mennäxensf c). tuli myös
Vethamaan, mutta b niin hiljan, ettäLatsaruS
jo neljä päiwää oli maanut haudasa. ? Mon-
da ludalaisten ylimmäisistä olit sillä wäliW
tullet Jerusalemista Marthan ja Marian tygö ,

heitä lohduttaman. 8 Martha juoxi kohta itkcin
lesuren wastan ja sanoi: Herra, jos sinä oli-
sit täällä ollut, niin ej minun weljeni olis kuol-
lut: Mutta minä tiedän wielä, että kaikki kuin
sinä Zumalalda anot, ne Jumala sinulle anda.
9 lesus sanoi hänelle: Sinun w'ljes on ylös-
nousema. ic> Martha wastais: minä tiedän
Hänm nouseman Mösnousemisesa wiimeistnH
päiwänä. n Silloin selitti lesus asian oi-
kein, sanoden : Minä Itfä olen ylös-nousemus ja elämä, jota usko minun pääl-
leni, hän elää, ehkä hän o!is kuollut; ja
jokainen joka elää ja usko minun väälleni,
ej hänen pidä kuoleman ijankaikkisesti. 12
UZkotkos sen I? kysyi lesus wielä. 13 Mar-
tha sanoi: Minä uskon sinun Kristureri Juma-
lan Pojaxi, joka tulema oli mailmacml. Ia
14 kuin hän näitä sanonut oli, meni hän pois,
ta kutsui sisarens Marian salaa, sanoden Mes-

N 5 ta-
6. Ruinaa hiljan lesu» tuli heidän tyg3ns?
7. Rutk» <M tullet Maria ja Martb» lohduttamastnt

Mitä Martha sanoi lesurelle ku,n Hsn tuljl
Mit» lesus sanoi Marthalle?

,?. Mitck Martha n?astai« ?

,1. Ri.!>fa lesus hänelle selitti asilM?
«2. Ruinga lesUL rvielK Marthald» rys/ll
«z Mitn Martha siihen sanoi?
14. R..ts Martha sitte meni kutsumaan?

e) Wielä'kuolcmangin jälken on lesus hurskasten ps«
t«wä js hpwintekiä. Zusleylss cj siis »lc ma ran-

2QI
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tari on tullut jakutsu sinua s. Maria
ti itscns kohta lesuxen tygö. Ia koska hän
näki Hänen, lcmgcis hän Hänen jalkainsn juu-
reen ja
lut, ej olis minun weljeni kuollut. 16. Kosfc,
Zesus näki hänen ja ludalaiset, jotka hänen
tantzons tullet olit, itkemän, kauhistui Hin hen-
gesä j<i tuli sangen murhellisexi, sekä ihmisen
sukukunnan yhteisen raadollisuden, että myös
Zudalaisten kiukun tähden Itsiäns wastan, jo-
ka, tämän nyt tapahtuman ihinetyön kautta,
oli wielä suuremari yldywäs. Täfä Hänen
murhesans kyPi Hän: Kuhunga te hänen pa-
nitte? He wastaisit: Herru, tule ja katso. Ia
nyt tuli Icsuxen sydän niin raskaxi, että Hän
myös i?. itki. iZ Silloin sanoit Zudalaiset:
Katso, kuinga Hän rakasti H«M. Mutta mu-
tamat pilkkajat sanoit kuiskutellen- Eikö tämä,
jok.a sokian silmät awais, tmnut tehdä, emi tä-

mä-
If. Mitä Maria sanoi lesuMe?
16. Miniä tähden lesus taubistl,,' sa murhelliseri culil
,7. Mitä lesus teki kct/desHnu Latsaruxen haudalle'l
,8. Mitä ludalcuset sanoit, kuin lesun itki ?

gaistuxcp armoilctuillc sieluille. Sillä niinkuin lie
owctt lesuxen jäsenet ia stisowat yhdistyxesä Hä-
nen kantzans Jumalan duou'.ion edcsä, niin owat
he myös ynnä Hänen kajaus ja Hänesä kuoleman
rangaistuxcn kärsinet. Gal. 2: ly. Roni. 6: z--il.
Eph. 1: 23. 5: 23. ;o. M:?ä on fiis yhden Kristi-
jpn kuolen:a? Se on senkaltainen hänen tilansa jamenonsa muutos, jonga kautta hsn soweliari
kaikkein likcm?'aän kansakäymiseen Jumpan kantza
foisesa mailmasa, sittc kuin hänen hcnams täällä, 0!-
fiasa Pyhän Hengensanan kautta, totisesti on
plöswalaistu ja pyhitetty ia sillä muoto walmisttt-
ju, nauttimaan hurskasten sanstuttamatoinda iloa.

<H Wcidän l«kkaudmmie lesusta wastan tutaan par-



mäkän kuollut olisi? Sillä wälillä tuli lesu?
haudan tygö, ja käski 19 että kiiwi piti haudan
owclda poisotcttamam 20 Martha/anoi: Her-
ra, mitä hywää siitä on? jo hän haise, silla
hän on neljä päiwää kuoltuna ollut j. Mutta
21 lesuswastais hänelle: Engö minä sinulle
sanonut: jos sinä uskoisit, niin sinä näkisit
Humalan kunnian ja wounan>!' Sitte otit he
pois tiwen sialdansa, jonga jälken ,)esus ersin
22 toimitti
tygol, ja 23 huusi sitte sllurella äänellä: Latsar<,
tule ulosj. Ia st kuollut tuli iobta ulos 24
sidottuna käsistä m jalwoista Wriliinalla, ja
hänen kclswons ymbärMdotUt hikiliinalla s.
Za 25 lesus käski händä päasttttä, että hänsms eslämätä mennä huoneseens. 26Ritn mon-
da ludalaista, jotka olit Marian tygö tullet,
ja näit ne kuin lesus teki, uskoit Hänen pä-
älens. Mutta toiset heistä menit Phari-
stuscen tygö ja kiukusaus ilinoitit heille, mitä
Zesus oli tehnyt. 27 Siitä ajasta pidit ylimmäi-
set Kansan seasa nenwoa,kuolettaxens lesusta. 23
Viimainen Pappi Kaiphas luuli tarpellisemman

sil-
ly.
20. Lanoi»
2». MiKta mitä lesun waZtais HHmlle?
22. Mitä I-sus toimitti ennen kuillHsn kuollen herätti!
2Z. Ruingn Hän sitte huusi?
24. Ruinaa kuollut tuli ulos haudasta?
25. Mitä I>s«L keloki?
2<'. Mitä ne lällnzolcrvaisit ludalaistt teit?
2?. Mitä neunon alimmaiset pidil siitä njaet«?
28. Mitö pappi Raiph«s tarpellise'i luuli Z

hain siitä, ett'ä se on ppsywäinm ja phdenkaltalnm
wiclä sillojngin, koska Hän tekc meidän
«e toisin kuin me tomomme.
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sissow oleman, cttä yri ihminen kuvW Kansanedestä, kuin että kaikki Kansa Romalaisilda hu-Zkutettaisin, peljättäwän kannan tähden; Sillä 29Hän ajatteli, että Jumalaiset, Jessen ihmetöi-
den tähden, piti wihdoin tekemän Hänen Ku-
ningarens, jostaRomalaiset wihastuisit heitä kaik-
kia wastan>. lazo nHmätKansan ylimmäiset yl-
dyitnM kiukutsemaan Zesustawastan, että kos-
ta he ymmärsit kuitM kaikki pyysit nähdäxens
Latsarusta, joka kuolluista oli ylösherätetty,
«iin pidit, he neuwoa, kuinga tämä wiatoin
myös tapettaisin

ZQ.Ruinga Hliwsiset kiukuitsit lesugt» wäelau?
e) Katso yhtä.spndista ia kawalatawiisautta, koöka o-,

m«in ctmn woittannfexi cj kartcta suurindakan wäa-
rptta ja wäkiwalds. Taitato pxi ihminen cli MWaldakundaspnuin jap«hudenkautta onncllistxi tullal
Pois sc.
36. Zakeuxesta, jolle tapahdut armo.

2.uk. 19.
! Koska lesus oli lerikota läsnä, fa suuriKansan paljous seurais Händä, annoi Hänkau-

pungiin tullesans yhdelle Luk. 13: 41.42, ja läh-tcisänsä Math. 20: 29. 3a. kahdelle sokiMe hei-
dän näkönsä, nimittäin: sille ensimäiselle, aino-
astans sanalla, janiille jälkimmäisille käteus pääl-
lepanemisessa, eli tarttumisella j. Ia 2 namät seu-raisit kohta händä.

3 Kuin nyt Zesus sillä erällä waelsi Jeri-
kon

Kysymyxet..
'«. MitH lesus tck w«el<>aisaNo lerikohon?
2. Ruingn sokint itsisnn lesullt'. W«L<«nl
Z. Ruk» wulä Mn/i Jessen suraa»!



kon läpitse, tuli Zakeus myös Hänen seuraansj.
Tämä 4 Publikanein Päämies, >, oli suurten
stsälletuloins kautta Wirasans rikastunut ja pyy-
si nähdä 5 lesustaj. Scntähdelz b että hän
oli »varttansa wähäinon, eikä saanut Kansal-
da nähöä, samois hän, edelle ja meni ylös yh-
ten metsä fiikuna puuhun, joka seisoi tien ohe-sa, jonga kautta Zesus oli waeldawa. ? Kuin
lesus tuli siihen paikkaan, katsoi Hän ylös ja
näki Zakeuxen, ja sanoi sangen ystäwässisesti
hänelle: Zakee, astu nopiaöti atas, sillä mi-
nun pita tänäpän oleman sinun huonesas. «,)

8 Fakeus oli kuuliainen, astui kohta alas ja
otti Icsuren ilolla wastan. 9 Koska ne ulkokul-
latut Phariseu.ret sen näit, napisit he että Hän
sisälle meni syndisen miehen tygö olemaan j. b)
Mutta Zakeus osotti itsens oikein katuwaiseri,
ja että hän kauhistui hänen endisiä syndejäns.

IQ
4. tNikct mies Zakeus oli?
5. MitH Zakeus licthdj?
6. Minqa neuwon Znkeu» siis piti?
?. Mit» lesue teki tulduans 3nöeu'en kohdalle?
l. Ruiilga Znkeus itstns käytti w«Ltan?
H. Ntita phnriseuxet siil» luulit, että Desuo meyj Za-

öeuxen t^göZ
Jos sinä amoastans wllpittöwästi halajat tulla yli-

'

distctyxi Jumalan kantza, ja sallit Jumalan scm<m
woiman tunaca sinun sydammehcs, niin Hänen cu-
mons tosin kohtaa sinun ja huojenda kaiketi sinunkäändymyxes.

ö) Koska pxi ihminen, joka kauwan on mailman spn-
discsä mcnosa elänyt, käändpNMcn tcke, onmt koh«
ta mailman ihmiset walmit, tekemään hänen paran-

, nurens kaikella tawalla hänelle waikiari; hc,soima-
wat sitä uikoruilaisuderi, ja huutawat hänen enti-
siä spndcjäns. Vutta hän on iloinen M giNMM
lesus hänm wastanvttss.

2Q5



IQKatso Herra, sanoi hän lesurelle: Puolen mi-
nun tawaraslqM annan minä waiwaisille, ja jos
minä j>)ngun pettänyt olen, sen minä neljaker-
taisesti jällens annan, c) ii lesus tydyi täydelli-
sesti tähän'hänen tunnusturecnsj, ja sanoi ftli-
tähden: 12 Tänäpän on talle huonehelle au-
tus tapahtunut; nyt on myös Meuö Abraha-
min hengellinen poika, oikein liskomainen ja lu-
pauxen perillinen: sillä ihml,cn Poika tuli mail-
maan, etsimään M kuin kadonut oli. «i)

,e>. R,uinq« Zok us osotti itsens katumaisen?
ii. pilikö lesu3 ZKt?eux.n tunm!sfu.en hywänäZ
,2. R,ui!:ga I, suo senlähden snnoi!

e) lolles poisauna mitä lvaärydcllä kosnut olet, niin
on se ybtä hpwa, kuins jorapäiwä saman synnin wast-
uudesti harjoittaisit. Sinä suostut sillä muoto sii-
hen aina, ja pidät sm hytvänä; Janiin kauwan en
sinun parannurcs turha «iwoitus ja pUkantcko.

F) Ajattele kuinqa kauwan sinun WaoMajas un sinua
etsinyt. Opi myös Zakeuxcii csikuwasta, cttci mikän
sääty ,a tila mailmasa, estä meitä totisesta Ilma»
lan pclwosta ja hurskaudesta.

27. Se on tarpellinm, almomaisesti wal-
mistaa ijalikaittisutecn.

,i Koska lefuö tahdo! opetta, mingäkaltainen
Kristittyin tila wiimcisinä aikoina piti oleman,
niin puhui Hän siitä, wertaurella Kymmenes-
tä Neitsyestä, jotka häihin kutsutut olit, ja sen-
bähden otit heidän lampuns, mennäxens, tawal-

lisu-

Kysymyxet.
». Millä «,rrl»«xslla left« opstli maillNNN lriimc»

MK «ioi«ta?
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Nsuden jälkm, Ylkää wastan. 2MW ainoas-
tansj heistä oli taitawata eli Miisasta, ja 3 mii-
si tyhmääj; osotit tyhmydens 4 sil-
lä muoto, että he olit Lampuns, maan ei öljyä
myötänsä mutta 5 Miisat otit öljyä heidän as-
tioihinsa ynnä lampuinsa kantza!» ö) Mingä-
taldainen loppu kummangin cdesottamisen pääl-
le seurais, hawaittin kohta. Ilkä wiiwyi kau-
wan, ja 6silll,'in tulit he kaikki uneliaxi; nukuit
myöskin ja makaisit!, c) Mutta ? puoli yönä
tuli huuto äkisti: Ratsc»! IMä tule, mengät
uios Händä wastan. 8 Niin nousit kaikki nä-
mät Neitsyet ja »valmistit lampunsa. </) 9 Nyt

äk-

2. R,ulng« monda oli taitnwata Ncits/ttHZ
Z. Ruittg» monda tyhmää?
q> R,i>i',an tvbmHt wnlmistit itsiHns?
5. Ruiliga wiisat teit?
t. N7js« tttpabdui koska Z>lkH wiimyi?
7. Mitä kuului puoli yönä, heidän «aalesansk
8. Mitä teit, kuin he huulit huudon!
y. Muta tyhmät äkkäisit walmistaisa itsiäng?

«) NäkpwÄstsä Seurakunnasa on sM ulkokullatultacts
tä myöskin totisia Kristitpitä>

t) Oikiat Kristityt, ei tiete» koska kuoleman hetki j«
heidän Mkans lesus joutu heitä noutamaan, puhdis-
tamat itscns jokapälwHiftsä parannuxestl ja pyhittäZ
misesä, kaikista ycisä wiclH asumaisista hcikkoudcltsylincivtä; he ahkcroitstwat alati elämän usson juur,
lumisesta ja wahwisturcsta heidän sydänuncsänsä, j«
harjoittamat palaman rakkauden lumalata ja kaiks
kia ikmista wastan, niinmyös kaunistamat kvko elä«
mäns kaikilM kauneilla mvuillft. H Kor. li: 2.

») Usiasti tapchtu Jumalan rakkahillc ystäwille, että
he tulemat uneliaxi ja ei wvi olla tarpelliststi walpat;

<i) Mutta Pyhän Hengen wäliin nuhtclcmincn heidän
sydämmisans hcrcttä heitä kohta, niin eitä h< wii,
ppiuäta p«ran>awat. crhetMens. ,



äkkäisit tyhmät öljyn puutoxen ja erhetyxens; i»
zpyysit sentähden hämmästyxisä öljyä taitawilda,
sillä heidän lamxuns sammmts. Mutta ii tai-
tamat wcwtaisit: Ei suingan, ettei teildä ja mcil-
dä puuttuis; maan mengät paremmin niiden ty-
gö, jotka myymät, ja ostakat itsellenne. Tyh-
wät otit tämän neuwon. Mutta 12 koska he
menit ostamaan tuli Ylkä. Silloin ne jotka mal-
mit olit, menit Hänen kantzans häihin, e) Ia
omi suljettin. 13 Wihdoin tulit myös tyhmät;'
mutta aiwan hiljan. 14 Ehkä kumga hartast he
sitten pyysit, että heille piti awattanmn, ulossul-jettin he kuitengin. Sentähden 15 rakkat Kris-
tityt ! katsotat kui»ga walpat teidän tule olla.
Walwokat, sillä et te tiedä päinM eikä het-kee, juna ihmisen Poika tule.

l°. Mitä tyhmät siis pyysit taitawilöa?
li. Mitä tnj.awat wastaisitZ
,2.. Mitä t«p«bdui kuin tyhmät menit öljyä ostamnchnl
IZ. sezrz tyhmät Neitsyet tulletkan?
»4. Ruing» heille käwi, kuin he tulit ja kolkutit?
15. Rninga me siie mnhdamme w»eoitt« RriLtityitck?

e) Hengellinen yhdistys Kristuxen kantza seiso siinä, et-tä sielut, jotka pysyivät saastuttamattLmat ja Hä-
nelle uskolliset, tukwat Hänen kantzans ijankaikki-sen rakkauden kautta likimmästi yhdistctyxi ja kai-
kesta hänen autudestans osallisixi, iota waötau Ie«sus lukc ja pitä heidän kärsimisens täällä maan pääl-lä, nilnkuin se Händä Itsiäns kohdais ja Hän It-se karsls, niinmyis suurimmalla armahtamisella»iisahasti edcskatsu heidän tarpeens, ja kaikkimitä heilien lapahiu, heidän ija»kaiktMi hywä-
MS käändä.

2Z. I<-
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38. lesuxen Kuningallisesta Ratsasta-
misesta Jerusalemiin.

Mach. 21. Mark. ii. L.uk. 19. loh. 12.
Että nyt Latsaruxen ylösherättämiscn jälken

1 paljo cnämmin ihmisiä kuin ennen, seurais
lesusta ja riipuiHänesäkiinis, niin 2 Ilimmai-
nen Raadi Icrusalemisa ncuwotteli
wä, kuinga Icsus soweljammastt jci ilman
pinata taidais kiiniotetta ja surmatta!. Sentäh-
den ulosannoi sama Wmmäinen Raadi

3 että jos joku tiedäis kusa lesus yöl-
läkin olis, min hänen piti sen ilmoittaman, et-
tä hc salaisesti ilman, metelitä lesuren kiini
ottaisitj. Mutta 4 ehkä näin kamalat neuwot pi-
dettin Händä wastan, atrioitsi kuiteugin lesus
kuusi päiwää ennen Pääsiäistä, liki Jerusale-
mia, Latsarunn ja hänen kahden jumalisen
sisarensa luonna. 5 Silloin palweli Martha
pöydän tykönä, ,Latsavu,ren, joka kuolluista
rätetty oli, ja muHen atrioitesa Zesuren kansia > 3
Mutta b Maria Mi naulan lvoidetta, turmele-
matoinda ja kallisti, Nardusta, »voiteli lest-oxen jalat ja kuiwais Hänen jalkanS hiurillans!;
«) Ia huone täytcttin woiten hajusta. 7'Zesu«

O wii"
Kysymyrct., -

Mitä L«»ts>:r!'M, -/loLhcrnttntNiftn jälken nUlm?
Mitä nvt Il,mä>»l!, Rnftdi muwotteli?
Mikä rzsl-'/ Hlaadilda ulooannettin?
MisH Irsug flilbislLtl
Mitä Martd.-.lln silloin oi: t,i°cMlLtäl

.Mitä Maria toimitti?

. Ruingn kuuroa» lesus tvii«?f'l?
«) Koska en mi»ä Mid«, Hcrra Icsu, Kinullt 5iscnkattaiita kAMala Zsstta / niin tahdon wmä
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wiiwyi siellä kaxi paiwäZl; Mutta 3 sitte an-
noi hän itscns wiimeiselle matkallens lerusalcmiml.
Kuin Hän tuli Vttphagen'tngis, lähetti Hän
taxi Opetuslastans,. 9 sanoden heille: Mengät
kylään, joka on teidän edesänne, ja te löy-
dätte kohta Aasin tamman sidottuna ja «var-
san hancn kantzans; päästäkät ne, ja tuokat mi-
nulle j. Za jos joku teille jotakin sano, niin
sanokat: io Herra niitä tarwitsej; ja kohta hän
laske heidän. i>) Niin 11 Opetuslapset menit
ja talutit Hänen tygöns Aasin tamman ja war-san: Za panit niiden päälle waattensa jcr istu-
tit lezuxen niiden päälle Es. 62 : 1:. Zak.
9: 9. 5) 12 Ix, osa Kansasta lewitti waat-
tensa tielle, 2 Kuning. K. 9 : 13. ja ne muut
karstit oria puista ja hajotit tielle; Mutta jouk-

ko,
8. Ruhunga Itsiis sitte matkusti f
y. Rui„ga lesus kckski kahdelle Vpet»«lapselle, kuin

>,än tuli läbes
ll?. heidän piti roaetnman, jo? joku heille

jotain sanoin?
11. R,uinga OpetuLlapset toimitit lesuxcn kackyn?
»2. R,uinga Ransa ratsastaisa teki ja huusi?

MM tarwitsewille ystäwillcs, tchdä niin paljon hpwaH
kuin minä ikänäns woin. Math. 25: iz: 17.

b) Jos me tunnustamme Icsunn meidän Kuningaxcm»
mc» niin olemme myös wclkapäät UlMmaan nöyrän
kuuliaisuden, kaikki meidän sielumme woimat, o«
maisudcmmc ja maalliset tawaramme Jumalan )a

kunniapi. Cbr. »z: »5. Rom. 12: l. 2.
Ilm. R. 5: 1<2.'12.

*) Jumala oli kieldänyt Israelin Kuningat pitämästä
paljo hcwoisia, ettei heidän pitänyt pyytämän uusia
maita sodalla woittaxcns. 5 Mos. K. i?: 16. Imdean
maa oli ilman sitä Wuorilla täytetty/ niin ettästngin
tähden parembi oli Aaseilla ajaa. 3äsä hawaltan
rauhallisen esimalaus.



ko, joka edellä käwi, ja jotka seuraisit, huusi
ilolla, niinkuin yhdestä suusta: Hosianna Dawi,
din Pojalle! Kiitetty olkon se kuin tule Her-
ran nimeen! Siunattu olkon meidän Isämme
Dmvidin Waldakunda! Hosianna korkeudesa.
c) iz Muutamat Phariseuxista, jotka olit an-
danet itse»s Kansan sckan, napisit sitä. Mesta-
ri, sanoit he, nuhtele Opetuslapsiasi. Mutta
14 lesus wastais: Kuinga minä taidan estä
heitä? Sillä jos he waikenewat, niin kiwet pita
huutaman j. 3iyt lähestyi Zesus Zerusalemita
ja 15 koska Hän näki kaupungin, itki Hän hän-dä, ajatellcsansa sen tulewaista hätää ja hä-
witystä, jonga Hän myös, hänelle waroiturexi,
nyt jo edellä ilmoitti s. Wihdoil, meni lesus
kaupungin sisälle / ja 16 koko kaupungi nousi

O 2 Hä-
,z. MitH phnriseuxet tsLtä sanoit?
»4 Ruinin lesuu martais?
15. Mila teki kuin HHn näki kaupungin?
16. Mit« tapahdu,, kuin lesus tuli kaupungin sisälle?

c) Ilmoittakam myös mekin meidän HengelliscnKunin,
gamc fiitostcl. Mutta cj se pidä sanoill,» ainoastans
tapahtuman. Alvattamme myös Hänelle meidän sp-
dämmem ja ottakam Händä wastan. Siltä tawalla
tule Hän oikein kunnioittturi.

H Rakas lapsi.' Etkö sinäkan tahdo kunnioitta sinun
Wapahtajatas aikaisella elämän parauninclla ja
hurskaudella? Math. 5: Jos sinä olisit ahkera,

»nöyrä ja swia, niin oppisit muutkin lapset sinusta
samoille lamoille. Ia eikö se sinua ilalmttals? Mit-
ta sitä wastan mabta se tulla sinulle karwaxi ja w,
tä sinun päällcs sitä suu'cmman iiiurhen jos siuH
paballa clämälläs yllytät jawiettelct muita pahana?
fisixi. Kuingas luulet stn sinulle
jos hc ja se!dän Wanhambans saawat, syyn huu,!-
Ms sinun plitscs.
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Hänen tähttns. 17 Koska lesus tuli Tem-
ja paransi sokeita ja onduwia, niin lap-

setkin huusit: Hosiana Dawidin Pojalle >. Mut-
ta 13 koska chto tuli, ja että Hänen hmgens
oli waarasa, meni Hsus ulos kaupungista Ve-
thaniaan ja oli siellä Opetuslasten kanfta ypta.

,7. N»itn lapsetkin Templisn huusit, kuin lesuo sinnetuli!
18. läikö lesue kaupungiin^l

29. Pyhästä Ehtollisesta.
Matb. 26. 2.uk. 22. Iol)< 13. i. Rör. li.

i Tuorstaina huomeltain warhain, lähetti le-sus Pctarin ja lohannexen Bcthaniasta Jeru-
salemiin. 2 Heidän toimiturens oli Pääsiäis
Lambaan walmistami«en yhdcsä paikasa, jouga
Zeftis itse oli määränyt yhden ystäwänsä ty-
könä j. Mutta zej Hän nimittänyt M mies-
tä heille, wacm osotti wihillä mer-
killä kuka se piti oleman. 4 Koska te kaupun-
Ziin tuletta, sanoi Hän, kohtaa teidän yxi ih-
minen, kandain wesiastiata; seuratkat händä.
5 Ehtoisella tuli myös Zesus sinne, muiden O-
pctusiastenS kansia >, ja söi silloin 6 sen tawal-
lisen Pääsiäis atrian j heidän kanstans. Muttasen lopulla ja 7 wielä heidän pöydäsa istuisans,

astt-Kysymyxet.
t. Renengn leslis lähetti Ncthnniasta ler«snlemiiu?
2. N?ik.) heidän tcl-niturens D>rusnlem<sn oli?
z. tVilinttikö Tilsusi sitn jonnn luonnn heidHn

riti r^nlmistamnn?
4. Ruman les!'» opltti heitä wndeniNLn sitalni,e»tei?
5. Rookn Isr» Ilse tul! kaupunkiin?
6. Min.in lttsUL silloin ssi heidän k«nfi<,NL?
?» Mi's lesus nfitti, kuin he out Mnctt
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asctti Hän sen pyhän a) Ni-
mittäin,' F Hän otti ensist leiman, pyhitti sen
rukouxilla, mursi muruixi ja annoi
Mns sqnoden: cvttakat ja syötät, tämä on mi-
nun Ruumin, joka teidän edestänne (nyt kuo-
lemaan) ulosannetan b): se tehkät (myös e-
despäin) minun (ja minun kuolemani) muis-
toxi. Sitte otti Hän myös kalkin, kiitti Juma-
lala ja annoi heille sanodcn : Gttakat ia juo-
tat tästä kaikki: tämä kalkki, (tämä wiina
kalkisa) on sellusi Testamenti minun Were-
säni (on se Meri, jungakautta uusi Liitto tule
saätyxi jawahwistetuxi, 2 Mos. K. 34: 8. Ebr.
9: 17--2Q.) joka teidän (kaikkein Rom. 5: 13.
19.) edestänne uloswuodatetan syndein
andexs-andamisexi: se tehkät, niin usein kuin
te juotta, minun muistoxeni<. Nämät kaikki
tapahduit 9 Kiristuorstaina, sinä yönä, jona
Mus petettin.

O Z 3c>. Ze-
Kuinga lesus pyhn-l EhtoMstn nsttti?

lesu» iLhtallistn nstttil '

«) Rakas Icsu, woi.' kuinga Sinä ihittlsiä rakastat.
Koska «viimeistä Mä wictit täsä mailmasa, niins
ajattelit ainsastans meidän ja meidän autudemme
päälle ja unhodit pois omat waiwas, jotka Sinun
päällcs tulcwat oli. Sinä aiwoit silloin kaikille, ja
annoit Sinun uskoslisillc pstäwilles, niinkuin testa-
mentin kautta, Pyhasä Ehtolliscsa kaikki Sinun lu«
nastnxes hedelmät.

b) Woi, kuinga suuret sa moninaiset edut ia liyödytyxct
tule oikMe Op ltus lapsille ja »talville, kos-
ka hc kelwolliscsti, Hänen käskynsä jälken, nautitsc,
wat PyKää He saawat wabwistuxen ja
witcpdcn fpndMsä aineixi saamisesta, Jumalan a?-
mon, Taiwalliscn scrinnon pandln,> ja uuden »voi-
man, lisändpmäan ja kaswamaan uskosa ja pyhpd."
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;o. lesuren Puhe ja Rukous ennen
Hänen kuolcmatcms?

Tämän pyhän rakkauden atrian Men, pi-
ti Zesus Hänen mnrhellisille Opetuslapsillens
i ne suloiset Puhet, jotka owat kirjoitetut Jo-
hannien Ewangeliumin 14.15. 16. ja 17 3u-
guisa. 2 Hän neuwo heitä niisä, pitämään
suloista jawilpitöindä rakkautta keskenäns. Hän
rohwaise heitä Hänen poismmemistäns ja e-

wastan , lupaurella, että mennä edellä Hä-
nen Taiwallisen Isänsä tygö, heille sia malmis-
tamaan< 3 Hän ennustaa heille, että heidän
piti, Hänen oppins, ja sen tunnustaen tähden,suuren ahdistuxen ja waiwan,
erinomaisesti Hänen omalda Kansaldans, luda-
laisilda. Mutta Hän lupaa myös anda heille,
Hänen'taiwaseen astumisens jälken, Pyhän
Hangen erinomaiset lahjat ja woiwan, lohdutta
heitä heidän murheisans, ja kalkein selkeimmäs-

ti
Kysymyxet.

1. Mitkä pubet lesuo p't> P.<Lbtollisen asetuxen jalkenl
2. Rttl>ic,nHän niisä neuloi» rohkaise <VpetULlaps:nn»k
z. Mitä hän myös niisä teille sekä elmuutaa että lupc.al

sä. Ia että he myös olisit otolliset saamaan ja
worttamaan tainkaltaisct edut, niin ej he kostan
mene tälle korkiallc armo-atrialle, cllc, he ttchens
astttclc ja sydämmclliststi itselleni muistuttele heidän
kallista WapMajatans Hänen wapahasa, mielui,
scsa, nbpräsä ja katkcrasa kärsimistsäns ja kuolema-
fans. He. tutkimat silloin ahkerasti spdändäns, ja
wilpittömästi waikeroitscwat syndeins ylitse. He uu-
distamat aikomuxcns, että tästäedes Häntzä ainoata
Palmella, Hänelle elää, ja kokonans olla Hsncn o-
»nansa Rom. 8. Ia bnlla on suloinen jumitus ja
ilo scnßunnellisudcn ylitse, että hc omat, tullet phdis«
tp)lttn Kvistuxen kantza. Es. tl: l<?..
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tl opctta heille taimallisen totuden, <,) niin et-
tä, jos he ainoastans tahdoisit olla pysywäiset
ja lujat Hänen rakkaudesans ja yhdistyxesäns,
piti heidän, niinkuin oikiat wiina-puun oxat, a-
linomaiseSti Hänesä ja Hänen kauttans wirwoi-
tetuxi ja wahwisteturi tuleman. 4 Siinä siwu-sa makuutta Hän heitä, suloisimmilla sanoissa,
suloisesta- lembeydestäns ja rakkäudestans, ja
kutsu heitä 3stäu>ixens. 5 Vihdoin rupea
Hän myös niinkuin heidän Ilimmäinen Pappins>
rukoilemaan heidän edestäns jakaikesta woimas-
tans suurimmalla hartaudella ja, sydämmen ha-
lulla andamaan heitä, Taiwatlisen I-
säns haldun,crmohon, suojelluxeen ja crindmai-seen hallituxeenj.b) Ia! 6 Hän ylöskehoitta myös
heitä, itse ahkerasti rukoilemaan: sillä Jumala,
joka heitä, niinkuin oman Poikansa ystäwitä suu-
resti rakasti, piti myös totisesti kuuleman heitä,
niin usein kuin he uskoja ja oikiain Kristittyin
tawalla, tahdoitHändä rukouxesa auxcns lMita.

7 Koska Zesus oli lopettanut nämätHywäs-
ti-jättö Puheet, meni Hän Opctuslastens kans-.sa Kidrnnin ojan ylitse. 8 Tiellä ennusti Hän,
että heidän kaikkein piti Hänestä luopuman, ja
ylönandaman Hänen kuoleman waarasa!.< Mut-

O 4 ta
4. Mistä Hän heitä waakuultaf
5. Mitä Hän wihdoin tehe?
6. Mitä Hän kehoitta heitä myös tekemää» ?

7. Ruhunga llesun meiii, kuin Hän oli nämät prh»N«il
8. NMH Hän ennusti?

») ?Hllä mahtawat kaikki lesnxei! ystälvät, heidän
wiattoman kärsimlsens alla itsiäns lohdutta, l Ioh:
5:4. Es. 41: i<?, Ps. iiB: 20. 2 Kor. 41 8. y.

b) Minun uskollinen Ylimmäinen Pappini rukoile mpbi
aina minungin edestäni. Ebr. 7: 25.



ta 9 Petari wastais: Herra, minä olenwalmis
menemään Sinun kanfas, seka fangiutcen, että
kuolemaan. io Se kaikkitietäwä Mapahtaja
muistutti hänelle, suurellp rakkaudella, hänen
heikkouttans, ja kielsi händä ylpeilewäötäj: sil-
la ii Hän tiesi tapahtuman, että Petari kol-
ndasti oli Hänen kieldänyt, ennen kuin kukko o-
li kahdesti laulanut. 12 Kaikki muut Ope-
tuslapset lupaisit myös Mestarillms wilpittömän
uskollisuden.

y. RuingK petari siihen weltztnig?
IQ. wuttn mitä Ilsus hänelle muistutti?
11,. Mitä Icsus tiesi petnoille tapahturoan?

Mitä ne muut Opetuslapset lupaisit?
Minä tahdon myös, minun Jumalani, olla Sinul,

lc uskollinen kuolemaan asti. Mutta suo minulle
siihen Sinun annos. Mitä minä »voisin ilman Si-
nua? Phil., s: 12. r;. 4: 13.

51. lesus Jumalan Duomion edest.
1 Nyt tuli lesus Opetuslastensa kansia Get-

semanchen, joka oli yrj, kylä idäfäpäin Jeru-salemista. 2 Tulduansa sinne sanoi Hän heille:
' Istukat tasä niili kauwan kuin lsslnä menen ja

rukoilen tuolla: sillä siinä oli yri Mtitarha!»
Ia- 3 Hän otti ainoastans Petarin, Jakobin
ja loyannenu kanstans. 4 Täsä nyt alkoi koh-
daswns Hänen sieluns ulosfanomatoin waiwa
ja ahdistus. Hän hädästyi sangen pikaisesti
niin komin, että koko Hänen ruumins rupeis

KyHmyxet.
~ lesiiL n t luli?
M. Mi!n lesus täsä sanoi
I, Ru' q a'p tuclapsistn ot!i yrttitnrha»»?
4. täfs k«btn fsiPnhdm^esuMel
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wapiscmäan ja kauhistumaan!, josa tilasa Hän
walitti näille kolmelle ystäwillens 5 sanodcn:
Minun sieluni on suuresti murheisans kuolemaan
«sti; olkat täsä ja walwokat minun kansia-
ni ><il) Sitte erkani Hän heistä, meni wähän
taamma, langeis nöyrydestä ja suuresta ahdistu-
xesta maahan Asmoillensa ja rukoili: 6 Mi-
nun Isäni, jos mahdollinen on, nnn lnengän
pois mir.uida tämä murhcn kalkki; ejkuitcngan
niinkuin '.N;'a tahdon, mutta niinkuin Sinäj. b).
Mutta ej wielä huojennusta kuulunut ja löyty-
nyt; tämä tuska ja «hdistus, mei-
dän edestämme karsti, tuli pikemmin lisatyxi
7 sen kautta että Hän näki Opetuslapseus unc-
hen waipuneri tällä Hänen suuren murhens j«
waiwans ajalla, ehkäkumga ahkerasti Hän hei-
tä wciroitti walwomaan, 3 että he olisit tqi-

O 5 net

Rliingn Icsu2 r.:k:ili Halun K«ir?,c;ll!Ota Isä^no?
r«,!tta Icsux>» niurhe lilnn^i?

Minga tsshdci! lesos oll!j suomit G, lnmeil walwownn?
«) Mistä tuli niin raskas ahdistus ja tuska sen «iät-

tömän ja Pyhän Icsuxen paällc? Siitä, että Hänkaikkitictäwäispdcsäns nyt uäki koko ihmisin Suku-
kunnan kaikki synnit, ynnä niiden saastaisuden ja
kircuxcn kan!)a, ja ctta Hän myös nyt meidän sia«sam tunsi'Jumala suurimman wihan niidm ylitse,
tkänäns kuin olis Hän itse m kaikki tehnyt. 2. Kor.
5: 21. Job. 6:4. Es. 43:24. Aki opi syndinm MHmättämään, tttci synnin pidä leikittämän.
Jos sinä ilman Ichlsta, täsä cli myös tntcwaisefn
mailmasa, tulet kärsimään tamkaltgisen synmit
käsittämättömän ttxnwa», k«inga sinä sm wett u-
lossiisoss?

b) Sc siclu joka rakastaa lumclata ja on Säncll:
kuuliaincn, cj halaja koskan muuta, »uin sitä mitK
Inmvzl» taM Z4' 2i< Msth.Klv.
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net todistaa Hänen raskahasta kärsimiftstäns,
Syndistcn edestäj. Wlhdoin, koska Hänen ch-
disturens jo oli korkcimmallens tullut, ja Hän ej
myöskän tainut makawaisilda OpetuslapMans,
toiwoa yhtäkän lohdutusta, niin 9 Engeli Tai-
wahasta ilmestyi ja wahwisti Händäj. Nam-
muodon Zumalalda Nimellisesti wahwlsterru
nousi Hän ylös, otti Opetuslapset kantzans,
sa ia meni rohkeudella mieluiseSti wihollisians
wastan, jotka lähetetyt _'olit Händä kiinioua-
maan. c).

»Q. Ruhunga rukouxistn ylöllxoustuansaj
e) Herra lesu, woi! kuinga Sinä rakastat nnnua.

Että niinä Wap«baxi pääsisin, annllt Sinä Sinus
sidoeta. Ioh: i«: 15: 13.

32. lesus petetän.
Kiimottajain johdattajana oli 1 Iludas I-

stariot,. yxi lesunn omista Opetuslapsista >,
joka 2 juuri halpaan hindaan, ainoastans kol-
meen kymmcnehtn hopiapenningiin, kuin oli hal-
wimman ihmisen eli orjan hinda, ja lähes ,Zc>
talaria hopiarahaa j, häpiällisesti oi-j sopinut
Neuwonandajain, Suuresta Raadista lesuren
wannottuin wihollisten kantza, saattaxens Hän-
dä heidän käsiins 3 ilman kapinatal. a) Ia et-

tä
Kysymyxet. .

t. R,»?» johdatti lesuren riniotlaita?
2. Ruinga suureen hindan ludas myi lesurenl
3. Ruingn Iud«» lupain snntta Jessen Hlimm»i«ten

kafitn?
<,) Ahneus on kaiken pahudcn juuri, l Tim. 6: y.,«,.,



4,
5

tä 4 kiän tiesi paikan kusa lesus yötä piti I,
»niinjohdatti hän 5 sen joukon Romm sotamie-
. hiä.ja IlilnmHsten palweljo-ta, joka lesnsta
kumottamaan "koottu olij, suurimmasa salailude-sa sille paikalle, andain heille edclläpäin 6 sen
merkin, että jolle hän suuta cmnoi, sen piti hei-
dän kumottaman ja wisusti poiswiemän. 7 Niin
sowcnstu ja paattunut oli tämä onneloin ihmi-
nen, että hän häpemättömällä rohkeudella täyt-
ti tämän kirotun lupaurcns, ja jumalattomasti
laimin löi ne moninaiset suloiset ja leppiät muis-
tutuxct, joilla lesus oli nuhdellut, sekä tätä hä-
nen aiwottua petostans Hcmdä wastan, että myös
wääryttä.is rahan haHituxesaj: Silla hänellä oli
kukkaro, josa hän kandoi sen, kuin siihen pandu
oli, jokapäiwäisiN tarpeixi ja almuixi. 8 Hän
astui edes, käwi Zesusta wastan, ja koska Hän
tawallisuden jälken oli Händä tygöpuhutellut:
Terwe Rabbi! andoi hän Hänelle suuta >. Ei-
kö tainkaltainen petos olis ansainut suurinda ran-
gaistusta? Mutta lesus nuhteli sitä ainoastans
rakkaudella ja ystäwallisydellH sanoden: 9 lu-

da!
. Ruingn ludno taisi bäij -5 sanaanpa <ä'ttä?
Rutta ludas johdatti I'suxen yc-sialll?
MingH merkin ludns heillc oli i-ndc>nut?
iäikö lesuren rnaroituret Mudalle «n'än tehnet?

' Millä 7;udno siio nyt petti?
Mitä lesus silloin sanoi Juvalle?
i) Sillä muoto wacldapi snndincn askeista askclehcn

pahudcsa, siihen asti että tämä paliudkN tie wie hä«
nm niin kauwas, ettei hän tahdo eikä taida palata.
Onnttoin on se joka alnsn laimin lpd hpwät ncuwot,
Pplän Hengen sisallisct niibtclcmistt ja omantunnon
muiitutuxct, m tphuiästi seuraa omin lnmojans. Hä-
nm paattu wihdoin ia hän rohkmc ru,
mimbiakin spndejä tekemään, Ebr, ;: iz. 4: ?.
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da! suun andamisellako sinä Ihmisen Pojan
petät, c) iv Sitte andoi Hän nöyräksi
kumotettu ia
la, ihmctftön kautta, olis taiiuit pslsts-
tM
hän Herransa puolesta, weti ulos miekkans ja
hakkais Ylimmäisen Papin palweljalda Malku-
xelda korman Mutta 12 lesus soimais
Hänes'etätä wäkiwalda, ja osottaxens ettei Hänsiihen työhön suostunut, paransi Hän kohta sen
haawoitetun palweljan. 13 Silloin ylönannoit
kaikki Opetuslapset Hänen ja pakenit. 14 M
ainoa nuorukainen scurais wielä wähän katkan
lesusta; mutta sekin pian pakeni, koska sotamie-
het tahdoit otta händg kiini. «i)

»l<,. MitS lesun wiels nnnoi tapnhtua?
ti. RuingK pctari itftno
-«2.. Pitikö Ilsue Peterin.
>lz. Ruinga Gprtuslapstt silloin teit?
14, Ruka rvielK feurais lesuuta wsHän m«lkan?

r) »Sinä kadotat tvalhcttcliat: Hcrra kauhistu mur,
"haita ja »viekkaita Psalni./f: 7."

«i) "Minun Isäni ja Äitini hpljäisit minun; mutta
"Hcrra korjais minun Ps. 2?: ic>, Parcmbi on us,

. "kalda Herran päälle, kuin laotta ihmisiin Ps, n8:
"B.' Ei pxikän minun kansiani ollut; maan kaikki
"ylönannoit minun: Mutta Herra oli minun puolcl-
"lani ja wahwisti minua. 2 Tim. 4: «6, 1?."

33. lefus tule Pctarilda kiclWi.
1 Koska Dsus oli kiini otettu ja sidottu mie-

tin Hän ensin Hannaxm luoxij/ joka oli 2 sen
sil-

Kysynn)^'t.
1. R,!,hi''!gs! se I-iiniotcttu lesus ensin N!iel!!!l?
2. R'!t'tt täms Hmmnti oli?
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silloin hallitseman Ylimmäisen PapA. Kaiphaxen
appi, jonga tygö 3 kaikki Ylimmäiset Papit, Van-
himmat ja Kirjanoppinet< silloin olit koroontullet.
4 Pctari ja Johannes seuraisit heidän Herraan-sa mambana, ja tahdoit nähdä mitä Hänelle
tapahtuman pitij. He pääsit myös muiden na-

hamaan Ylimmäisen Papin salin pors-
tuaan, ja toiwoit että yön Meydclda, olla sa-
latuli. Mutta b Petari oli taitamatoin. a) Et-
tä kylmä oli meni hän walkian tygs lämmitte-
lemään. 7 Sissoin rupeis owen wartia Piika

kaikkein ensin tunnustelemaan handä, koska hän
walkian paisteja katseli hänen murhellista muo-
toansa. 8 Sinä olit myös, sanoi hän, lesu-xen Matsarenuxen kansta. 9 Pctari hämmästyi
ja ej tienyt paremmalla tästä pääsewäns, kuin
kicldämiscllä. Wauno, wastais l)än /en minä
tunne Händä, engä tiedä sanot. ic> Tä-
män päälle weti hän itsens taamma, ja meni
ulos kartanolle. 11 Nyt lauloi kukko; mutta
tuskisans ej hän sitä huomanut j. Ia 12 eh-

kä
Rutka olit kokoundunet Havren t^gö?
Rutka (vpetuslapstt seuraisit lesusta taambann?
Ruingn kauwas he pääsit TTiuidcn näkemät» l
MitH petari silte otti etehcns?
R,uka silloin ruprig tunnuetclsmaan hä»d«t
MitH piika hänelle sanoi?
R,»ing« pctari w<stais Pialle?
~ Mihinkä pet«ri tuman ,«Uken pakeni?
. Mika siinä samasa lauloi? 5
l. Culiko petari toisiwli rvalkialle?
«) Jos sinä tahdot nauttia hiljaisen ja hp»in tANno»,

lcwon, niin älä luota itse päälles, ja karta knikkn»
niitä paikiiuja ja tiloja f kusa taidat tulla wietcMi
ja pctctpxi. Spr. 3: 27. 1 Kor. iv: 12. Niis. 4;
«K. 2 Pct, 3: i?. l6; Pftiw. 1; l.
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kä hänen pitänyt wahingosta
oli hän kuitengin niin huolenpitämätöin, että hän
jällcns meni hiili-walkian tygöj. Taas sanoi yri
kielcn,'ä piika niille jotka siinä seisoit: 13 Tämä.
oli myös Zesuxen 3tatsarcnuxen kaniZaj; jonga
tähden he myös katsoit hänen päällens ja 14 ky-
syit rohkiasti häneldä, jos ei hän ollut yxi hä-
nen OperuslapMansj? Mutta 15 hän kielsi myös
nyt toisen kerran, b) ja wannoi sanoden: To-
tisesti en minä ole; en minä tunnckkan sitä ih-
mistä!. Kohta sen jälkcn tuli 16 Mmmäisen
Papin palwelja j, ja puhui hänelle samaa pu-
hetta ; Za että 1? tämä todisti nähnensä Pe-
tarin Irttitarhasa, kusa lesus kiini otettinj,
bämmästyi Petari siitä sangen kowin, ja tuli
kuoleman pelwosta ja hirwityrcstä niin kohda-
tun, että 18 hän rupeis uudcstans itsiäns sadat-
telemaan ja »vannomaan, ettei hän sitä miestä
ollengan tundcnut>. c) taas lauloi kuk-

ko.
IZ. N7ita piika silloin sanoi läsnaolewaisille petariota?
14. Mitä la6näolewsiset siis kysyit petarilda?
is. Ruinga petari nyt t«as roa«taln ja wannoi?
16. wielä tnnnuoteli händH lesiixen Gpetuslapsexi?
l?. MisH palrrclja sanoi nähncnsa petarin?
18. Ruinga pct«ri itiens nyt täytti?
ly. MikH taa» lauloi?

b) Ellei ihminen spdämmclliscsti kohta kadu ensimmäis-
tä n hctpstäns, lange hän pian toiseen, ja niin edes-
käsin usiambiin syndehin. Ia! jos ihminen ainoas-
tani seisahta KristillispdV juoxusa, niin on sekin jo
takaperin käändpmincn aljctusta hpwästä. 2 Pct.z: 18. Ephs. 4: 15.16. „

c) Petari kielsi leslixen sanoilla; moni tckc sen töillän-
sä ja teoillansa, niinkuin csimerkix! koska ihmiset
noudattamat mailman fpndisia menoja ja tapoja sil-
lä ahkenidella jasiinä aiwo!tulxesa, että kaikki
sit pmmärtä ja hawaita, ettei hc pidä arwosa Icsu-



ko. 20 Silloin käänsi lesus itscns Petarin puo-
leen, jc> katsoi hänen päällens. 21 Petarin sy-
dän tuli sttähden niin liikutcturi, että hän hä-
piästä ja murhesta meni pois. 22 Hänen oma
tundonsa heräis myös juuri silloin, koska lesus,
jälken päätetyn tutlistelemuxen, talutettin hänen
ohitsens, ja katsoi hänen päällens sekä kiiwasti
että armollisesti. </) 23 Hän meni sentähden
kiirusti ulos, itki onnettomuttans katkerasti ja
rukoili lumalalda armoa.

22. Ruka silloin käänsi itsens petarin puoleen?
Qi. INitH lesus k«lsomisell«ns roaikutlil
22. Ronka petarin omntundo heräin?
2Z. R,uingn petari ftntähben teki!

M Oppia, puhdasta elämätä ja kaunita käytöxit
«, Tim. 2: 12. iy.

«l) Niin ustin kuln joku syndinen taipumus ja himo mi««usa hcrää ja sptto, niin suo minun, Hcrra Icsu,
nähdäxcni Sinun surkiata ja wihcljäista muotoas,
Sinuu, katkeran kärstmises alla, »uailman spndein
tdcstä.

'34. lesus M Suuren Raadin edesä
lerusalemisa.

1 Koska Herra lesus ensin oli tutkittu Han-
naxen tykönä, jätettin Hän, aamupuolesta yötä
jumalattomain palweljain käsiin ja halduhun. 2
Mmät onnettoinat wastan kaik-
kein suuremman ja rumimman julmuden ja ar-
mottomudLn, kuin ikänäns ylösajatelda taitaanj;

Luk,

Kysymyxet.
1. Rennengs käsiin lesug aamupuoleen jätettin?
2. Ruinga p»lweli»t täytit itsisn» I«su«t>» «vaelan?
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Luk. 22: 63- Mutta 3 huomeltain warhain,
koska Pitkäperjantai sti sisälle käynyt, weit he
Hänen Raadin eteen. 4

julmudesta taisit ylösgjatclla, käytit
ye

täxens
MiMM, 5 Kaik-

kein ensin kysyi Ylimmäinen Pappi _MnMä,
Hänen Oppians ja 6 lom-
mankuVman näistä piti näiden nuha-
miesien luulon jälken, saattaman Kristuxen kuo-
leman waaraan: sillä jos Hä,i wäarin opetta-
woisexi loyttm, niin oli Hän, niinkuin laUokun-
daincn, klwicmaanduomitcclwa' ja että Hän ol'i
ottanut itscllcns niin monda Opetuslasta, siitä
tahdoit he päättä, HnnM oleman ailoimu?a,
omaxi eduxens, muuten koko Hallituxcn muodon,
josta syystä jällens Romin Mallan piti lukeman
Hänen wikapääxi kuolemaan >. Mutta kaikkiin
näihin päällekandeisiin ? ei wastanut Icsus mi-
tän muuta/ kuin että Hän julkisesti oli opetta-
nut ja puhunut kaikkein Juvalaisten cdesä Tem-
plisä ja Synagogisa. a) louga tähden ainoas-
tans tarpellinen oli kysyä niildä, jotka Hända
olit kuullet, koska Hänen oma tunnustuxens nytt

tä-
z. Hlchunga lesliL huomeltain warhain wietiinl
4. Rmng« Raadin edesa vltin lesuota wastan?
5. NtitH Ä>lim-!iäinen Pappi cnsin Is. lNitH he luulit tällä k/symyxellct saawano «ikoinZ
7. Mitä lesus mastKls?

«) Woi! kuinga onnellinen »n se, jolla on s,pwä omit
tundo. Ei vuhen paljo«s, waan koko me-
nomme ja käytöxcmme, on meidän paras edcswasta-
jammewainsmieliä ja lickwälsiöitä wastan. Job. n

28. 2?: 6. ApvÄ. T. R. »5: 1. H Kor. n l».
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tämän Duomio-istuimen edesä, 'ei kuitengM saa-
nut kelwata. BEi mikän selitys tainut olla
wiattomambi ja toimellistmdi, kuin tämä lefti-
xen puhe f; Waan 9 ei kelwanut se kuitengan
näiden wakiwallaisten keskellä: M yxi palw?l-
joista, joka siinä annoi Hänelle korwa-
puustin ja saanoi: NiinZö sinä wastat ylim-
mäistä Wielä tämängin julman mää-
ryden kärsei tmvWMa hiljaisudellaus,
andain Me, joka löi ainoastans tämän
muistutuin: io Jos minä pahasti puhuin niin
tunnusta st pahciri; mutta jos minä oikein pu-
huin mixis minua löit? il Koska nyt tämä en-
simmäinen permi ja yritys lesusta wastan «i
Händä wahinZoittanut, pidettin toinen neuwo,
nimittäin Määrät lahjoitetut todistajat
tin Händä b) Mutta nämätkin juo-
net raukcisit tyhjääch 12 sillä yri todistus ei so-
pinut toisen kantza yhteem Ia ehkä wihdoin ka-
xi todistajata edestuotiin, jofka sanoit kuullelifalesiixen uhaneen maahan jaotta Jumalan Tem-
plin ja kolmena päiwänä toisen jällens takenda>
joka ci pitänyt oleman käsillä tehty; niin ei kui-
tengan tämäkan heidän> todistuxcns ollut sowe<i
lias: silla Hän oli mm puhunut Hänen kuole-

P mas-
8. ä>Mo tämä Ics"lltt tväsiano wäckrH jästplm»tsi»?
y. Re>p.'.isk<> se H rrihollisille? ,
Ho. NtttH Icsi!» sano, joka HsndH ldl!
«I. Mitä neuloa kllilr se ettllMmäinen m'i«

°l2. Nsixei tämärcki licuws litsttuwaitten?
b) Niin julnal, vt?!!M!!t jlllikkowiclä ttptkin mcm ia lin°,

itlcns nclllvolM, jumMslltta m hpwiä
ja wttstan.
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mastans,' ja ymmärsi silloin Hänen-Ruumins,

' joka kolmandcna, päiwänä ylövnouscwa oli. iz
Päätöreri löyttin st parahaxi, saatta Zesusta
omalla suullans tunnustamaan: kuka Hän o-
lis? Jos Hän totisesti olis Jumalan Poika
ja mailman Metziasj? Ia 14 tällä muoto sait
Hänen wihamiehenö ciikoimuxens menestymään.
Sillä / kuin lesus sixi itsensä tunnusti, ja to-
disti että heidän tästäedes piti näkeiyän Ihmi-sen Pojan istuman woiman oikialla kädellä, ja
tuleman taiwan pilwisä; c) niin pidit he sen
luMatan pilkkana. Zonga tähden Mimmai-
ntn Pappi) ikänäns kuin sydämmcllisesti mur-
hellinen ja kiiwastunut tainkaltaisen suuren ri-

./toren ylitse, remäis wattmsa, <i) ja koko Raa-
K 'Vi suostui siihen päätöxeen, että Hän oli kuo-

lemaan wikcnM. e)

iz. tNikä tieuwo lvihdoin parahnxi loyitin?
Nteneöt/ikö tämä neunö p kremmin heille?

c) Koska Jumalan Kunniata, Totuutta ja M.-iä Awu«
ja tulc cdcswastata, silloin. Pitä meidän rohkiasti
yumaNö l Pct. 3: 15. Rom» 1: 16.
Svndi ja saastaisus on silloin kaikiin Kaarallisin?

roska se illmaliludcn warjolla peitetään.
e) Orjanuneliset ja tyhmät ihmiset, nuudattawat tai-

tamattomasti mliiden esikuwaä, ja seurawat wiit,
tauxen päälle sokiasti suurten pllptyxiä.

35. lesus Pakanallisen Oikeudet! edesa.
Ehkä iiyt näin päätttty oli, tarwittiN kuiten-

kin Wiclä, että 1 tämä päätss piti wohwistet-
ta-

KysyMUet.
~ R.-15<3 ft lesuxen ylitse lnNgetttt» PäHtos piti wah-

«?iL,tttt«^!NN?



taman Romalalsten Maanherralda. 2 Sentäh-
den nousi koko Raadi, kohta, ja wei Zcsuxen si-
dottuna tämän Vli-duömarin eteeni, jon,qo nimi
oli 3 Pontsius pilatus!. Mutta 4 koska lu-
das nyt näki hänen Herransa duomituxi, ja et- /
tä Hänen piti tuleman wakiwaldaisesti surma-<,
tuxi, katui hän olleensa siihen rumaan työhön,

jäNens ne kolmekymmendä,.hopiapennjn<zits Pap-
pein Päämiehille ja Wanhimmille, sanodcn: Mi-
nä pahasti tein, että minä pitin wiattoman we-
,renj.") Hänen hammästyxens >a epäilynns tu-
li niin raskchaxi, että 5 hän meni pois erinäi-seen paikkaan ja hirtti itsens >: ja 6 tapahdut
että hirsimlorra katkeis ja että hänen r»umins,
pudotesans pakahdut kahtia ja kaikki hänen sisäl-
tyxens läxit uloS>< Apost. T. R. i: 13. 2
Sam. -K. 17: 23. Mutta ludalaisten 7 Mm-
maiset Papit ei tundenet mitan tunnon waiwaa

P 2 kais
2. Rutta stotähdex we,t lesuxen eteen?
z. !N,tä oli MannKerran nimi?
4. N?itH 7iui>«« teti, tnin Hän n^iHerr^Nljdusmituxi'?
5. Mitä han etehens otti?
6. R,«inga tnpahdui kuin ludns hirrcsH riippui^
7. papit tundeNet «man lunttön wnin>a«?

a) KUiNga talsi luMta sallia sctt kaikkein Pyhlmmä»
ludassMtatusp

nilcsnstin tykönä, mutta sckä
Hänen ylösycrättämiscliäns kuolluista tttä mpös
mctzidctt kautta, jotka tapahduit Hänen kuollcfans,
vn todistanut Siinä me bas
ivmtscmmc meidän autudcmmc. Hänen
kera kätOnisms, koska HHn ei tanvinul Itse
tcnsä kärsiä, osotta, että Hän kandoi meidän
dimme ja että Höil st! tchtp spnrchr Mcldän tähts>Nf
mc. Es« 53: 4« K Klr- 53 2t.
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kaikista näistä, kuin tapahtunet Ms. Ainoas-
tans 8 ulkokullaisudesta ei tahtonet he takaisin
vtta näitä jällens luotuja mahoja ja panna nn-
M Uhri- arkkuun Templisäj, maan 9 ostit niil-
lä pellon, wierasten hautamisexK

ic> Pilatus alkoi tutkistelemurens kysyin lu-
talaisilda: mitä kannetta heM oli lesusta was-
tan? 11 He
olis. emme olis Händä sinun halduhus
Mutta että 12 Pilatus taydoi jättä koko asian
heidän ducunitaxens, oman Lakinsa jälkcnl, niin
13 he olit waaditllt nimittämään witzin syyn ja
rikoren. 14 Scntähden kannoit he, Icsurenwil-
litscwän Kansaa, nostaman kapinata, kieldä-
wän andamasta wcroa Keisarille, ja sanoman it-sens Kuningaxi j. Pilatus kysyi siis lesurclda
Raaötlimasa, jos Hän itsens KuninZaxi sa-
nonut oli? 16, lesus todisti sen sanonensa, ja
että Hän myös totisesti oli Kuningas; mutta
t)rj hengellinen Kuningas, jonga waldakunda ei
ollut tästä mailmasta! niinkuin ei Hän tahto-

hallita muiden, kuin ainoastans hurs-
kasten sieluin ylitse, jotka halullisesti wastano-
tit ja tottelit Hänen oppians. ö) 17 Silloin

me-
8. MitH he kuitengin Mokullaislldevta teit?
7. Ruinga he Mstit ludan Hdpiapenningitä?
ic,. MiNa kysymyrelln pilatlls e.lkoi tutriutelen,iseNB?
11. MitH alimmaiset papit HKnelle mnstaisit?
12. Mitä pilatus heille tarjois ja tähdoi jatta!
1;. Mitä pilatuin tarjoileminen malkansaattii
14. MitH he sentähden kannojt lesuren päHlleZ
15. Mitä pilatii"' silloiil lesurelda?
16. Miln siihen wasiaio?
»?. Milä silatun sintahden sanoi lesuxesta?

b) Sinä joka tt pida iHtan ainoata sinun Napabta-
jas Läikpä, taidattos ibijpoa olla Hänen ftlammaiscne,
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Mm Pilatus ulos ja sanoi Juvalaisten Raadi-
Herroille: <?n minä yh<-än Häpe-..
sä>. Mutta iZ koko joukko huusi: Siina on
syytä kyllä, s"ä iiii" M

ovin uloslewittämifellä koko
Han on ruwcnu/ Galileasta za ei ole iatanut
ennen kuin Hän kaikki paikkakunnat on täyttNyt
opillans ja tullut hainaan tähän asti.

. 19 Kos-
ka he Galileata mainitsit, otts Pilatus siitä ti-
lan, lähettäxens Fesusta Galilean Förstin He-
rodes Antipaxen tygö, joka myös silloin oli
lerusalcmifa s: sillä 2a että Pilatus löysi le-smen wiattomari, niin ei hän tahtonut kernasti
langitta kuoleman tuomiota Hänen ylitsensä ei
myöskän tahtonut hän wihojtta ludalaisten Y-
limmäisiä, aiwan kowalla estelcmisettä> 21 He-
rodes ihastui sangen sxuresti koska hän näki le-suxen, sillä hän oli jo kauwcm aikaa halainut
Händä'nähdäxens, että hän ol» paljo Hänestä
kuullut: oli tämä hänelle sitä mieluisambix
tuin että hän toiwoi, lefuiccn tekemän hänen
edefäns jongun ihmeen, ansaitaxens sillä hänen
armoansj. Mutta koska 22 Zesus majesteW-
sesti waikeni ja ei mitän wastanut kaikkiin hä-
nen toimettomiin kysymyxiinsä, närkästyi tämä
Mä Ruhtinas siitä niin kowin I, että 2) hän

P 3 Huo-
18. R.uing« koko joukko huust ronstan?
ly/RennenZä pilatus labctti Is»MN?
20. Ntings tähden pilatus lähetti Han,n poistykösnsl
2,1. Oliko lesuxen tulo Her<odexen niulihin!
22. wastaiLko lesus Herodexen kysymyxiin?

käytti itstnslesuLtawastan
ja KantzttpttlUincn Hämn Waldakundacms., Math,
?: 21. '

M9
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Huowinensa ylönkatsoi sen pyhän Vapahtajan,
ja pilkalla puttettuna lä-
hetti Hänen jällens Pilatuxen tygö j. lesus ei

- fts. mitan,byötynyt tästä lähetyrestä; mutta se
sM.Mttnmn seurais, että Pilatus .ja Hero-
des tulit lMäwixi kcskenäns.

Sen jälken cmdoi Pilatus kutsua Mmmäistt
Papit ja' muut lesuren Päällekanya/at etehen-sa, ja 24 ilmoitti heille, ettei hän eikä myös
Herodes, (joka kuittngin tunsi heidän lumalans
palwelluxen ja epäilemätä olis pitänyt
tieräman mitä Galileasa tapahdui)
suxesa joista Hänen päällensä kan-
lieltin,
Heidän mielinouttexe.is taisi hän kuitengin teh-
dä 25 niin paljon, että hän ainoastans ruoski-
tun tulis j, M Huhe sitä paremmin
menestyisi muistutti Pilatus Kansalle sitH
wankaa

hän 27 Ksuxen >. Za
28 maikka hän Vanahan toisen etehenasetti, jo-

>fa oli murhaja, niin e, hän suinaan tamut epäil-
lä,, ettei Hsus, jora hywillä töilläns oli kaikkein
mielisuosion ansuinut, olis ensin ja mjeluisam-
masti tullut wallallens waadituxi >. Mutta 2.9
hän pettj itscns suuresti: sillä tuskin hän tä-
män heille ehdofi pannut, kuin ludhlaistt suu-

rel-
ZH. pilatun ilmoitti Ransalle, pujn lesiie palajs

Hf, Ru!t,NKPnl!>PilKtu«.l'iulj tebdZlesuxelle)
26. tNiti tawsil!isl>ttn hän hansalle mujptutti?

RenengltpilnUiL Heidän ete?ss«
zB. Ruingä HKn luuli k^ywän?
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rella äänessä huusit, että Varrabas piti pääs-
tettämän ja lesus hukattamanj. Ei ticnyt Pi-
latus enä yhtän ncuwoa. Kuitengin 30 M hä-
nen Emänhäns tämän tutkinnon alla oli lähet-
tänyt hända rukoilemaan, hän niitän tekis
tälle wanhurskallemftMe, M hän uli paljo
unesäns"kärsinyt hänen tähtensä, niin ej hän
wielä perättömään jättänyt lesuren asiata. 31
Hän kysyt siis wielä kerran, kumman niistä kah-
desta hänen piti päästämän j! Mutta 32 silloin
huusi taas koko joukko, Ylimmäisten Pappem
yllytyrestä: Ota Icsus pois ja päästä meille
Varrabasj. Ia 33 koska Pilatus silloin kysyi:
nM tKnen piti tekemän lesurelle? c) niin ei
häwcnyt tämcs wihaan syttynyt joukko tzuuta:
Ristinnaulitse, ristinnaulitse Händä>. Pilatus
sanoi wielä kerran: 34 Mitästä pahaa Hän on
tehnyt!? Mutta 35 niin Muistunet olit he nyt
kaikki lesusta wastan, ettei he siihen mitän wasta-
net, waan huusit ainoaStans: Ristinnaulitse Hän-
däj. Ia Ilimäisct Papit ei häweuet huuta yn-
nä muiden kansia. 35 Silloin andoj Pilatus so-
tamiesten ruoskita leiusta / toiwoin sen kautta

P 4 saa-
zn. lattikö pilatue nyt nstan perattomHxl?
)I. tNita pilat!!» siis wielH kz>s>'i'l
)2. Ruinga koko joukko silloin rnaotais?
zz. R,uinga he Kuulit, l-'um pilatus tah«

doi tiets, mitä hsnen pili tekema-i I»su'e!le?
Z4. Ruinga pilatus wieln kerran ftnoi heille lefuxestal
zf. wnstKjl-.ko joukko siibcn?

Mitä pilatun nyt ando, sotamiesten tehd^^
c) Mailmallisct ihmistt ci tiedä niitä ycidän yltä tckc-

män lesuxclla, Hancn aM'!la,Ns, Tqiwasmlla ja E»
wangeliumilla. Icsurcsa ci he' löydä injtän, johon»
ga heidän sysldinln himons wiclistpis.
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saawan« Juvalaisten julmuden
VotaMMolit myvsMä arMottoinätMmaänlesuren wihoMM
jemmalla menettämisellä ja kowudella HändK
wastan. 37 Et ollut siinä kyllä että he armotto-
masti rikki löit, eli liknnmin, rikki reweit Hä-nen pyhimmän rumninZ, heidän ruoskillans; mut-
ta he ofotit wielä päällisexi Hänelle kaiken pll-

ylösajattella ta?j,t, tujujt waatM HäneldH ja
puetit Hänen wanhaan Purppuraiseen waattcseen,

anen päähänsä painoit he wäätyn orjantappu-raan Kruunun ja annoH Hänen oikiaan käte-
. hensä, niinkuin W lldikqn siaan, yhden ruowon.

He käytit sitte jtsiäns, ikänäns kuin olisit hetahtonet optta Hänelle kunniata, ja teeskelit teh-dä Hänelle palwellusta, niinkuin Kuningalle; mut-
ta siinä samasi UMftlis, hsja lyöden ruowuilla Hämn päähänsä,
painoit he Kruunun aina sywcm-
mäldäj. Mutta lesus kärsei kaiken tämän 33sMMlMMMa^MaMella.

39 Riin surtiasa tilasa kujn lesns nyt oli,
andoi Pilatus nsedä Hänen ulos ludalaisten ty-Z5, siinä toiwosa eM heidän piti taipuman kanZa-kärjlwässisytcen!, ja sanoi: 40 Katso Ihmistä <!
</) Mutta 41 koska Ylimmäiset Papit näit Hä-nen, huusit he niinkuin cnnengin: Niätinnaulit-

st,
37, Rullaa setami.-hst wielä t<>it lesllrcn kansinZZB. Rninssa les«s lscsti tHmH» julmuden?
39. Rubungalesuynäin rerrittvns ,n pilkattuna wieliin?
4c?. Ruiiiqa pilatus silloin s.,noi Icsuxcsta?
chl. pnpit huustt, kuin he nKjt Ijesuxen?

ii) Itke spndinen sinun spndiäs. Ak.' ajattelekuitengjn, ct-tsMMMwWhmonlesusniiNWlmWiwaiMttu.
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ft, ristin naulitse Hända! 42 Pilatus sanoi heil-
le: Ottakat te Händä ja ristinnuulitkat; silla en
millä löydä yhtän wiraa ja rikosta Hänesä. 43
Zudalaiset wastaisit: meillä on humalan Laki, ja
meidän Lakimme jälken pitä Hänrn kuoleman:
sillä Hän teki itsens Jumalan Pojan. 44 Täs-
tä waötauxesta hämmästyi Pilatus Mela mäm-
min, sillä hänellä, niinkuin Romalaisilla ja muil-
lakin Pakanoilla, oli se wäärä oppi ja luulo, et-
tä heidän Epäjumalansa siitit perillisiä, ja wä-
ltsti näytit itsens ihmisten muodoss maan pW-
lä, ja että ne, jotka heitä wastan rikoit, medss
ruskat rangajstuxet ylitsensj. Hän meni siis Raas-
tupaan jällens, ja kysyi Icsu,'.eldä: 45 Kusta
Sinä oletj? Mutta ei Zesus wasranut hän-
däj. Niin 4? Pilatus sanot Hänelle: 'Etkös,
mitän minulle puhu.' Etkös ticdä että minulla on
walda Sinuaristinnaulita ja walda Sznua pääs-
tää!, Mutta 48 ei hän tälläkän uhkauxella saa-
nut -lesuxen su-usta muita sanoja, kum ainosiö-
tans nämät: Ei sinulla olis yhtän walda minua
wastan, jos ei se olis sinulle annettu ylhäldä?
sentäyden on hänellä suurembi syndi, joka mi?
mm sinulle ylenandoij, Za 49 siitä ajasta pyy-
si Pilatus wielH ahkcrammasti HändH päästää s..
Mutta 50 Juvalaiset e, andanet hänelle yhtän

P 5 'W
42. INiIH pilatus heille sansi?
4Z. tNutta ludnlaiset lva^taisil?
44. IN? lä pilatun ajatteli heidän waotstuxestans?
45. R,uing« pilatus ftnlähden k>s/i lesuZeldaZ
46. leslis?
47. Millä pilatus pyvfi lesusi» «vastamaan;
48. HH?i lesu/«lda> ronstausta?

N7itH puhe cr>ajrutti rllatuxen tyk.nK?
52. !Nutt» «nnojtko hayclle lcnyn?
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lepoa, ennen kuin hänen piti taipuman heidän
anommehensa. 51 Vihdoin, että kaikki heidän
huutonsa ja kandensa olj tucha, rupeisit he vel-
jättämään händä sillä uhkaurella, että hänni pi-
ti joutuman Keisarin wihoin. e) «52 Jos sinä
Hänen päästät, huusit he, niin et sinä ole Kei-
sarin'ystäwä: sillä jokainen kuin itsens teke Ku-
mngari, hän on Keisarita mastanj. Ia 53 sil-
loin raukeni koko Pilatuxen wastanpitäminen.

51. Millä he «nlidoin rupeisit p ljättamään hända?
-s2. Ruinin he siili pi!c<t»relle sanoit?
SZ. Miten silloin l'swi pilntuxen wivntanpitämisenkansia!

e) Wcisurkiata ja onnetoinda pelkoa, jollaniinpelj.ttään
ihmisiä, että me ennen luowumme Jumalasta, le-
surcsta, ?aiwahasta ja koko Autudcn Tiestä, kuin
r!l'omr,'.e wiheijäiscn ibmiscn mielen! Mutta kumman-
ga käptbs on lmttttawambi, taikka sen,
ta ihmisten Mieltä kaikisa nouta, ja on, niinkuin
orja, kuuliainen, eli sen, joka ulkokullatulla tawal,
la, kamalasti palwella lumatata ja pitä hä-
nen Sanans, mutta sen warjon alla kuitcngin ha,
wpttbniästi harjoittakaikkinaista syndiä jariettautta?

36. lesus kuolee. Ristin päällä
Sei pelko, että, Juvalaisten päällekanda,

misen kautta Romin Keisarin tykpnä, tulla Wi-
ralda-pois, ja joutua onnettomuteen l, saattoi
wihdoin tämän kewiämielistn niin pinös ah-
neuteen ja julmutecn taipunen Maaherran Pi-
latuxen, 2 mastoin paremvata tjetoans ja tun-
doans j, suostumaun ludalaisten määrään a-

,
pomuxeen. Han wej sentähden lesuxen 3 ulosj,

/ is-
-5 Kysymyret.
z> MikH saattoi pjltttlixen fuoytumlzan ludalaisten

sosärKHn nnomuxeen?
2, Ruintta pilatus siihen suostu,!?
3, Mjhwgs bsn N/t «?ei IcMen?



istui 4 Duomo-istuimelle j, ja-julisti Hänen n-
lit/cns 5 täydellisen kuuleman duomionj. Mut-
ta että hän kuibengin tcihdoi wiattoman nimeä'
kanda, niin 6 hän otti wettä, pesi kätens Kansan
edcsä ja sanoi: Wiatoin olen minä tämän Wan-
hurskan wercen: ? Katsokat teitänne, jos jota-
kin tämän päälle seuraa!, a) Ia 8 kaikki Kan-
sa wastms: Hänen werensä tutkan meidän pääl-
lemme ja meidän lastemme päälle., b) 9 Nyt
ylönanncttiin» Zesus sotamiesten halduhun, io

t.ietäwäri ulos ja ristinnaulittawaxi. 11 Tä-
mä tapahdui lähes- puolipäiwää l. Ia 12 Muin
täydyi sen wäsynen Vapahtajan Itse kanda
sitä raskasta Ristiä haawoitttusa seljäsänsl,
sillä lamalla että toinen pää weti maata hänen
jälisäns. Wähän edemdänä tällä matkalla huo-
jensit he Hända sillä muoto, että 13 he waa-
deit .Simonin Kyrcnistä k-andamaan Ristiä Hä-
nen ehta 14 he ej tehnet sitä arme-
liaisudesta Zesusta wastan, maan pelwosta, et-

tä

4. tNibingä HHn istui
5. Minna'Duomjon hän lnnZetti?
<;. Milla muoto hsn tahdo, mcrdjtst wjaltoniuttllnsp
?. RuinZa bsn fanoj ludalc!isille!
8. Niitä ludalaiset rpaLtajsis?

Renenqa halduun lesus nxt ?

iv. Mitä «Varten!
il. MibingH aikaan päiwHolH se tflpahduj?
,?.. Ruka kandoi Riitin?
iz. Reta auttamaan Icsupta?
,4. Minga fahöen he lomitit lefuMe tZmHss stwUN?

«) Ulkokullattu! Innala cj katft sinun kMZ, VMN
sinun sydändäs?

b) ?ulkon niinunqin päällmi, Hcrra Icsu, Sinun W
ha mutta ftwinnoxi jq pphittämicxi, Ebr, IZ
«-2 --. i4« ja ej kadotnmi.



tä Hänen piti tiellä niin peräti näändymän, et-
tei se Hänen ylitstns langetettu kuoleman duo-
inio elis tainut wlla täytctyxi. 15 Hända
rais suuri joukko Kansaa/ ja siinä seafa monda
jumalista waimoa, jotka sydämmclliscstä rak-
kaudesta ja kantzakärsiwällisydestä itkit japaruit
Händäj. Mutta 16 lesus' käänsi itsiäns hei-
dän puolehens ja sanoi: Jerusalemin Tyttäret
älkät minua itkekö, maan itketät itse teitänne ja
teidän lapsiannej, ennustain sillä muoto 17 niitä
kauhistawaisia rangaistuna ja Jumalan wihan
duomioita, jotka kohta sen Mken Jerusalemin.
ja koko Juvan Kansan ylitse tuleman piti j.c)

18' Siri suuremmat häwäistyrexi
tvietin myös kaxi ryöwäritä ulos Hänen kans-sans, että Hän heidän keskellens ristinnaulittais>.E5.,53: 12. Koska he tulit PääkalloPMaan
Hänen kantzans, annoit sotamiehet Hänelle
19 etikkata juoda Myrrhamilla sekoitettua, 20 et-
tei Hänen kipunsa pitänyt niin kowm tunduman,
ja ettei heidän pitänyt, Hänen huudostans ja
parkumisestans, tuleman niin suuresti waiwatu-^

1?. R,utk« seuraisitlesustai
56. R»ing« lesuQ waimoja t^göpuhulteli?
17. tNitn Icsuy sillä muoto ennusti?
18. wietiiM lesug yxinäns ulos rivtinnaulitta?
fy. MjtH Pääbcillopaikafa lesuxelle tnrittin?
20. tsiinga tähden he tarjoisit lefuxelle tät» juomaa?

<) Ci st mcitä auta, jos mc, Icsuxcn Piinan Histori-
ata tn<kisf''llcsammc, ainoastans ludalaisiin ja Pi-
latuxeen närkästpmmc. Jokainen pitäkän itscns wi-
kapäänH lesnrm katkeraan kärsimisten, )a itkckän
lnämmin raskaita spndejäns, joiden tähden Icsuswaiwattu on, kuin Hänen waiwojans, chkä nc owat
lukemattomat.
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tif. Mutta 21 Hän maisti ainoastans, ja ej tah-
tonut jusda. 22. Sen jslken riisuit he Hänen
waattcnsa ja painoit Hänen pitkällens ristiä «vas-
tan-, sidoit ja naulaisit Hänen kätensä ja jal-
kansa siihen kiini) ylösojensit sitten ristin-puun
niiden kahden ryöwärin keskelle, -ja MtHänen
niin wäljään ilmaan riippumaani; ,mMta 23
Hänen wattcns jaoit he, Hänen nähdensäs.Ps. 22: 19. Pilatuxen käskyn jälken panit he
myös Hänen päänsä päälle, ristin-puuhun kiivi,
24 Kiroituxen, josa seisoi Edrean, Grekan ja
Latinan kielellä:-ISSUS Masarenus lu-
dalaisten Runingas. 25 Suuri Raadi ja I-
limmäiset pyysit kyllä handä muuttamaan sitä

' Kirjoitusta ; maan ej Pilatus siihen taipunut f.
Sillä muoto piti yhden Pakanan, myös Paka-
nallisella kielellä, koko mailmän edesä ilmoitta-
man, 26 että lesus oli mailmcm Mesiäsi.., ,

27 Jumalan Pojan riippuisa häpiällisen ris-
tin päällä, näännyxisa ja outona julmimbain
tipuin alla, lisättin Hänen ulosssnomatM
waiwanfa wiclä silläkin muodolla, että Kansa,
joka seisoi ja katseli, ulosoxensi Händä wastan
kauhjstawaisen häwäistyren ja pjlkan/äz Kaik-
kein muiden häwäistys sanain skasa, huusit he
pilkalla Hänelle', että Hän, niinkuin Jumala»'
Poika ja mailnmn Metzias, heidän silmäys

näh-
21. Isiko lesus?
82. N7illn tarvnlla lesi>s sitten ristinnaulitli,,?
2;. Ruingn he teit lesuxen rVaatetteu kanstn?
24. lNingKßirjoituienpilntiwpnnstti ylitse?
25. Saiko Raadi pilatunta muuttamaan
«<i. tNits <Hma!i kirjciiuxen kautta tuli ilmcitct'- i!
27. Millä muoto Icsuxen wajwa rvieln lisattilN
Vs. Ruinga Rnnsi,



nähden wapahdais Itsens ja astuis ri^t'"
la, he pilckcusiW Hända i

rydens ja hiljaisen luottamuxenstä, 5 <

lan päälle >. Mutta 29 mimmin Han , i
sanomattomat waiwansa, aiwan ', «

kärsiwällisydellä, niin otti Hän nnZe >-. t,,
kaikki nämät häw.'istyrcl
della ja niin suuralla että >

myös rukoili näiden pahanclkisten ed^tä,
sanoden: anna heille anöeiri, i'ej
he tiedä mitä he tekenäc. e) 31 A
gan tämängän tähden, heidän pilkkamisens himo
lakanut, maan se kaswoi wielä sitä suuremnia-
xi, niin että myös yxi ryöwäreistä, joka ri.p-
pui lesuxen siwlilla, yldyi, tästä hirmuisesta kiu-
kusta,-Händä pilkkamaanj, sanoden: 32 .Jos
sinä olet Kristus niin wcpahda ja mei-
tä >. Mutta hän tuli kohta nuhdelluxi toiselda
ryöwärildä, joka sillä ajalla walmisti itsens kuo-
lemaan , ja taisi olla toimellisesti ylöswswatet-
tu, ja oli mitämax saanut, jongun tiedon Ze-suxe-

2,y. Ruing» leftis kaikki karsti?
z«. Ruingn leslis rukoili wibollwteite edestä?
z«. Lakkaioko nvt hlidu» pilkkamisens
H2. Ruing» Rrillturelle snnOi?

ch Mailman ibmisct eläwnt aina tawallansa! Wirla
Nykyisillä ajoilla, niinkuin cnncngin, pitawät-be O«
pin syndisctt sowittamiststa Jumalan kansa pilkka-
nansa , joks ktnttngin on st wiisain ja woimamsm
wälikappale, kuin ikänäns löyttä taittin, oikian lols
attomuden käsittämiftxi hpwäin awuin kchoituxexi
ja totisen onnellislldcn woittamiscxi « Kor. l: 18.2Z.,

3) Kumaas taidat toiwoa olcwas ylidesö ja
wielcsä IcsUftn kansia, ,Wil. 2.: f. koska tt taida,
«tkas tahdo, andcxi anda wihbllisillts »lidaN
Me. Math. 5: 44. Rom. 12: i?. tl. 5: lv.

X
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fuxesta. 33 Tämä sanoi: Etkö sinMn Juma-
lala pelkä, ettäs olet yhdesä kadotuxesa? Za
tosin, me olemme oikein siinä: sillä me saamme
meidän töidemme ansion jälken; Mutta ej tämä
mitän pahaa tehnyt>. Za sitte kuin hän oli
näin puhunut, käänsi hän" menehtynet silmän-
sä lestäen tygö, 34 sanoden juuri liikutetusta
sydämmcstä: Herra,, minä rukoilen Sinua;
Muista minua koskas tulet Waldakundaas s./)
lesus annoi sitä wastan hänellä 35 tämän ar-
mollisen wakuuturen: Totisesti sanon minä si-
nulle , tänäpän pitä sinun oleman minun kans-
sani Paradisisä« Koska nyt kaikki nämät-ta-
pahduit, seisoit ristin alla 36 monda hurskasta
ja uskomaista ihmistä, joiden palama rakkaus
ej sallinut heitä luopua ja eritä Zefuxesta, täsaHänen surkiasa tilasans. Niiden seasa oli erino-
maisesti Maria, Zesuxen Äiti, Maria, Kleo-
phen Emändä, ja Hänen rakastettu OpetuHap-sens, Zohannesl. Zesus katsoi alas näiden Hä-
nen murhettiwaisten ystäwittens päälle, ja sil-

loin,
TNutt» kuingss se toinen ryowHri HHndn nuhteli?

z4> Kuing» katun?njncn ryowsri sitte lesusta rukoiii?
Mingä wakuuturen lesus hänelle «nnoi?

Z6. Rutk« ftisoit ristin nlln?

H Mi näistä Ryöwärcistäcsöttk meille, että paran-
nuxmwiiwpttclrminm kuoleman hetkehen asti, onftNK
gcn määrällinen asia: Se toinen näyttä meille lUs
lnalanarmoft rikkauden, joka snndisiä wastanotta jo-
ka hetkellä. Älä sitä jälkimmäistä Niin katsele ettässen edellisen unhottaisit. .Hanvoin on katumus wus
mcifcllä hetkellä ja kuoleman wuotehella wilpitöin ja
hpwästi perustettu. Se on enimmästi wäkinäinett jH
sulasta kuoleman pelwosta tillewa. Moni tupaa fzl?
loin plönaiida synnin, ainoastans scntähdett) eUcj
hän mä saa spndiä tchdpxi>, ,
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loin, 3? crul«naisen rakkaudensja suosions mm
kixi, andoi Hän Äitinsä lohannexen halduun
ja wartioihinj, joka myös siitä hetkestä 38 otti
hänen tygönsä, palwellen ja halhoin händä niin-
kuin omaa Äitiänsä. F)

39 Nyt lewisi, kahdcntoistakymmenen työmält
Mken päiwäNH, hinnuittawainen pimeys kai?
?en' maan ylitse. 40 Se seisoi päällä kolme
betke!, ja 41 meidän kaW
pui sen alla juuri alnllcms ja ääneti, ehkä-
tuinga äimän sanomatoin waiwa, sangen ko-

rasittama kipu, ja se suurin tuska silloitt
ahdisti Hända j. Wihdom huusi Hänkuitcngm,
42 suurella äänellä: Minun Jumalan, mi?
nun Jumalan, mixi minun (lchdutuxellas)

la kuin Hän ymmärsi, että
halien kärslmiseiis ja waiwanS oli loppumalans,
sanoi Han: 43 Minä janoan. 44 Silloin vjet-

tm

h?. Aenenga haljun lesus silloin nndoi HitinfäZ
ZB. Aminin siitä hetkestä teki?'
Zy. Ntikä ihme- tapnhdui puolisiäiwän aikaan!

R.<n'nga knnw«n pimeyz, seisoi sisällä?
45. R,mnga lesus we.etti sisä pimiätä nikan?
A§2. Rmnga
4Z. NUtä Hän sanoi, kuin Hän tiesi wmwans lopun l§ö

hcotywän?
NLitä lesuxelle silloin oietli.i?

F) Lue sinnlles kumliaxi ja hpwsteori, koska lumal«
suopi sinulle tilan ja waran holhoa waiwaisia, soys
nttuja ja onmttoniia.

tz) Että Icsuxclda kators Tawallism Ifänfa, Isällisen
rakkauden tundo ja maku, se oli tämän kuulia:-'
fen Pojan pphimmäHe sicllillc kaicktin raskain pii-
«a ja waiwa. Meidän w.:Ztasakoisudemme tähden
jumalala wastan? pitt Hämn sen kärsimän. Es. 12:
il. .>.z: l» s.



Hänelle ruowon pääsä yxi sieni, joka oli kas-
tettu Myrrhamilln sekoitetusa ctikasaj. Ia 4?
ksska lesus oli etikkata ottanur, sanoi Hän:
Se on täytetty > Es. <;?: 8--n. Mutta koh-
ta sen jälken yuusi Hän suurella äänellä: 46
sck Sinun tasiiZ annan minä HenZeni!. -i)
Za 47 juuri siihen samaan kallisti Hän pään-
sä, ja andoi hcngensä. 48 Nyt rupeisit san-
gen erinomaisit merkit ja suuret ihmct tapahtu-
maan koko Luonnon Waldakunnasa, jotka yn-
nä sen kauhistawaistn ja wielä päälläseisowaisen
pimeyden kansia , pcloitti ja hirwitti kaikkia ih-
misiä. 49 Se paxu Esiwaate TeMplisä, Py-
hän ja Kaikkeinpyhimmän wälilla rcpeis kahtia,
ylhäloä hamaan alas, Edr. io: 20. Maa jä-
risi , kalliot halkeM, ja haudat aukenit, joista
monoa Pyhäm ruumista ylösnousit, jotka Ic-suxen ylösnousemisen jälken tulit Jerusalemiin,
za ilmestyit monelle. 50 Päämies ja sota-
miehet, jotka wartioitsit .ristiii tykönä, pel-
jästyit sangen kotvin, nähdcnsä kaikki na-
znät. He annoit Jumalalle kunnian, tunnustit
«Mrydensä l, ja sanoit: 51 Totisesti oli tämä

V hurs-
45. Mil« Hän sanoi kilin Hm, etirkntn oli oltaMt?
46. Ruinga lesun buusi wiimcisellano?
47. Ruingss lesuo siinn kuoli?
48. tNitä nyt rilpeis tapnhtnm«anl
49. Mitkä ne ihin<t olit?
50. INitH ihmttwaikxtit Päämiehen >a rv«rli«in tykcns?
M. 'H,i!>'ngn nämär wi<?lä snnoit?

i) Jos yxi kuolcwa Jumalan lapsi on pitänyt, niin,
kuin Icsus, miirhm ja hpwän ncuwon siclunsa ja c-

- niaistms parhaxi, niin taita hän hiljaisesti kuolla
ja astua turwailiscsti tästä mcnlmaM ijankaik-
kiftitnn.
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hurskas Mies ja Jumalan Paikaf. Sillä 52
he ymmärsit ettei Jumala yhden paljan ja
wielä päälliseni ristinnaulitun ihmisen tähden,
olis tainut imda niin suuret ihmet tapahtua.
53 Samalla muoto heräis myös äkisti monen
oma tundo päällekatsojain seasa, jotka heidän
ahdisturesans ilman epäilemätä ptlkäisit wielä
hirmuisembia tapauxia ja päallescurauria. 54
Mutta kaikki lesuxen tutut ystawat, miehet ja
»vaimot,, jotka Händä Galileasta seuranet olit,
seisoit toambana, näit nämät kaikki, ja ihmet-
telit. 55 Niiden seasa oli Maria Magdalena
Maria, Jakobin ja Josen Äiti,' niinmyös Ze-
bedeuren Poikain Äiti, Salome. Niinkuin he
lesuxen, matkoissa olit Händä palwellet, niin ej
he kuolcmasakan tahtonet Händä ylönandaj>
Niin sydämellisesti ja rakkahasti olit he Hä-
nehen suostunet.

. Nämät ihmet ej wieia ollet loppunet, kuin
Juvalaisten Ylimmäiset annoit rukoilla Pilatus-
ta, 56 että hän tämän walmistus päiwan täh-
den, joka heille oli sangen korkiä japyhä/ sal-
teis ristinnaulittuin luut särjetta, jaheidän kuo-
teMatans sitla Muoto kiiruhdettu 57 ettei Juh-
la > heidän ruuniinsa riippumisella ristin päällä>
saastutettaisi. 6) Kuin hän siihen oli mielisty-
nyt, tuli sotamiehet niiden kahden Ryöwärm

tygö
52. N7wtK he st» arwaisit> että Hän oli lum alan pöiraZ
SZ. niönek niuun onif. tundo heranyt?
54. Mutta kuinga Ilsuren ylztäl-rat teit?
5?. Rutka myös vsiäwiten stafa olit?
V>. tNita «ansan piimäiset annoit rukoilla pilatuxelda?
57. tähden riOtii.nnulittljill luut piti rikottaman!

i) Sil« nmoio inoni wiclä nytkin klnnitft hpttpiscn
ja kamelin niclu'. Math. 25: 24.



tygö ja rikoit heidän luunsa. Mutta 53 koska,
he ttllit Itsuxen tygö, ja, näit Hänen jokuol-
lexi, min ej he rikkonet Hänen luitansa j; 2 Mos.
K. 12: 46. Waan 59 yxi sotamiehistä awais
Hänen kylkensä kcihällä, ja haawasta wuoft
wcri ja wcsi Cbr. 9: tc;. 12: 24. io: 22.
1 loh. 5 : 6. 8» 1 Kor. I: io.

58. lesuren luut?
5Y> Mitä yxi sotnMiehiLta teki Icsllxett,/!

37. lesus Haudatan.
1 Joseph yri rikas jakunniasslnen Naadimies les

rusalemin suuresa Oikeudesa, «)ei ollut suingan
micldynyt kalwaweljeinsH neuwohon ja tekohon
Zesusta wastau j; Hän odotti paljo enemmin its
se, niinkuin nwnda muutakin siihen aikan, 2

Jumalan Waldakunnan ilmestystä, Mesiiarell
kautta,. Ia nyt 3 wahwisiettu Itftxcn kuolemart
jälkcn, niiden silloin tapahtunettcn ihmetten
kautta, ylitstwoltti hän kaiken p^won, roh-
kaisi itstns ja meni iälken puolenpäiwän kels
lo neljäldä Pilatuxcn tygö, anomaan lesus
M ruumista, «ttarens sitä rististä alas ja

O 2 na-

Kysymyxck>
1. ej fubsilttillt Icsuxen kiiKtetiamtstetl t
2. MitH Joseph odotti?
Z. MitH Hän Mrni pilcitUxetöa niiöMasn?

«) Niili Jumala wiela tähänain päiwälzn.asti, lesti-
M kunnian sclittä ja cdl-ewastaa. loh. Ps.
ii: so tiö.

K) Jumalan asia pitä pclkämätä la l°hhklasi> juma?
lattomain silmäin edcsä , wimittttamaN ja edc»!Vas,
taitaman.



naxens omaan hautahans. 4 Maaherra ihmet-
teli suuresti että lesus jo kuollut oli, c) koska
kuitengin ristiunaulitut taisit elää muutan:at pii-
mät. 5 Hän tiedusteli siis Päämieheldä, jon-
ga hallituxen alla lesurcn ristinnaulitsennnen
tapahtunut oli, .jos Hän jo totisesti itsestäns
oli kuollut l? Ia b keska hän sen ymmärsi, sal-
li hän Josephin cmomuxen, ja käski martinin
anda hänelle Icsuxen ruumin. ? Joseph oli
walmistanut liinawaatten kääriliinaxi j, ja 8 Ni-
kodemus, toinen Raadimics, se sama joka ennen
yöllä tuli Ichlxeu tygo, oli ostanut hywän ya-'
jullista yrttejä, Myrrhamita ja Aloeta, joillaruu-

- mitä matäucinästä estcttin, yhten arwaten sa-
dan naulan hindaan asti. 9 Nämät jumaliset
miehet otit nyt lesumi pyhän ruumin, kääreitsen limawaatteseen yrttein kansia, niinkuin Ju-
valaisten tapa,olj haudata Dlimmäisiä ja Suuri-
sukuista,' ja laskit sen niin siiwottuna ja raket-
tuna uuteen hautaan', johonga cj wielä kengän
ollut pandu , ja jonga Joseph oli hakaliut kal-
liohon, omasa Irttitarhasansa. iO He wieritit
myös suuren kiwen haudan owelles, sen päälle
11 että tämä kallis tähde ja osa, niin rakaste-

tus-

4. !Nit<s Maaherra ihmetteli?
Mitä hän päämieheldä tiedusteli lesuxesta?

6. Mitä HHn salli, ruin hän ymmärsi Rristuren kuollenZ
7. Mitä Joseph lesuxeli hnutamisexi walmistnnut oli l
8. Nlitä Nikodemus siihen oli ostanut?
y. Ruinga nnmat miehet lesu)'en nvt haittaisit?
I?. INilä he wieritit h-.udnn oralle?
«1. Millgä tähden he niin suljit hauda» owen?

c) micvuden luondo oli kuolematkin,
dm oli Häncn kuolemansa mieluinen, ja malMtoin,
ellei Hän itse olis tahtor.lit kuolla.

1
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tusta fa korkiasa pidettäwästä Perso-
nasta, piti, wäkMaldaa wastan, woi-
mallisesti suojeltu ja kätketty ukmanj. c/) Ia
12 silla muoto täytettin Prophetan Esaian en-
nustus hänen Kirjans 53: 9, että ehkä Juvalai-
set olit päättänet keskenäns, että lesus piti hau-
dattaman niinkuin jumalaloin japahantekia, tuli
Hänkuitcngin kuolttucmfa rikkan tawalla haudatu-
xij. Koska hautaminen tällä muoto tapahtlinut oli,
jota 13 Maria Magdalena ja se toinen Maria san-
gen tarkastij, kW taamba ja salaa, alusta lop-
puhun asti katselit, niin menit Joseph ja Ni-
kodemus pois haudan tyköä, Sadatin tähden,
joka nyt alkoi.. Mutta Lauandaina menit Alim-
maiset Papit ja Phariseuxct, lähetetyt Suurel-
da Oikeudella, Pilatuxen tygö ja sanoit: 14
Herra, mc muistamme sen wiettelien sanonenelaisänsä: Kolmen päiwän perästä minä ylös-nousen. Käske siis, warjelda hautaa kolman-
decn päftvään asti, ettei Hänen Opetuslarsens
tulis yöllä ja warastais Händä, ja sanois Kan-
salle: Hän nousi kuolluista; ja niii, jälkimmäi-
nen willitys tule pahemaxi kuin ensimmäinen.
15 Pilatus suostUi heidän anomuxehcnfaj. Sen-
tähden menit pois, ja 16 wahwistit
haudan wartiain kansia, ja lukitsit kiwen sinetillä.

O 3 38.,1e-
,2. tNita niin kunniallisella hautamiftlla tästettin?
1;. Rutka hautamista salaa katselit!
14. Nlita s>> Suuri lvi!i(>l,L lähetti sanomaan pilatuxelle?
«5. Suontuiko pilatus heidän ano,nuxeil!2'l
,6. MitH ludalaiset siis teit haudan danfta?

li) Tämän kautta owat uskowaistcn haudat pyhitetyt,
niin että he ilolla taitamat niitä iniclehensä johbat-
ta, niinkuin senkaltaisia paikkoja joisa heidän ruu-
mMsa waluttitetan tulcwaisem kirkkautcm.



38. lesus ylösnouse ja ilmoitta Itscns,
ylösnouscmisens jalken.

1 Pääsiäis Mvänä, scwgen warhciin aamul-
la , ylösnousi I'esus haudastans, niinkuin moi-
ton Ruhtinas synnin ja kuoleman Ylitse j. <-)

Ia silloingin osotti Hä« jumalallisen woimansa
3 senkaltaisilla uiielnaisilla merkeittä, töillä ja
toimiturilla, että kaikki rohkiat wastanseifojat
niiden kautta piti woimallisesti takaperin lyötä-
män ja heikkoudesta cpäilcwäisct ylitscwoitetta-

Sillä 3 juuri wäkewä maan järistys
tapahdut, ja yri Engeli, kiildäwä kuin pitkai,
sen tuli ja walkia kuin lumi, wierittipois kiwcn
haudan owelda ja istuit sen päälle, joZta war-
tiat niin peljästyit, että he langeisit maahan,
ja tulit niinkuin he olisit kuollttj. Sillä wälil-
lä tulit 4 Maria Magdalena, Maria Jakobin
äiti, ja Salome j ulos kaupungista siinä, micle-
sä, että, joPerjantaina ostetuilla Voiteilla, täy-
simmän woitclemaan Icsuxen ruumista. Tiel-

lä
Kysymyxct.

», Rftera lefu» kuolluista ylösnousi?
2. Rningn Hän siilo,!! osottj lumalalliffif p?oimans?
I, NtslH Icsuxen ylöonouLtcsa tapahdui?
4, R,utkn tulit hstudnlle wojttftmnftn ruu«

mistä f
s, Mistä poaimot murhelljstt olit?

i,) Noitto! Minun lesurcni elää.' la, tämZ mjnun
Kaikkiwalbias 'pstäiräm ja edcswastajani elää aina
ja ijankaiktiscst:. Sciso minun puolellani woimal-
lincn Herra Icsu, että minä, sen wähm ajan kui»
minä täällZ elän, peräti kuolen synnille» elän wan-
burskaudele, ja niin noudatan Sinun tabtoai, et,
tä minä wphs slttc Sinun kstnM ijankgikkiscsti c,
lttlM»
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lä käydesäns olit he murhelliset kuka yeiNe wie-
rittäis kiwm haudan owelda>; Mutta b koska
he Auringon koittais tulit haudalle, löysit he
kiwcn jo mietitettynä. 7 Maria Magdalena juo-
xi kohta takasin kaupungiin, saattamaan Peta-
ria ja lohannesra ulosj; mutta z muut wai-
mot jäit haudan tygö>. Za y silloin sait nä-
mät ensimmäisen suloisen sanoman, että lesus
oli ylösnousnutj : Sillä ic? Engeli, joka hau-
dasa oli, huusi heitä sinne sisälle ja sanoi heille:
Tulkat ja katsokat itse siaa, johonga Hänpan-
du olij; Ia ii koska he haudan sisälle menit,
äkkäisit he kaikkein ensin kaxi Engeiitä kiildäwi-
sä waattcisa!, jotka 12 sadoit heiNe: Min te
cläwätä kuolluitten feasa etsitte? G Hän ole
täällä. Hän ylösnousi. MenM pian ja sa-
nokat hänen Opetuslapsillmsl. Engelin näin
p"hms(/kiiruhdit he heitäns haudulda, osittain

osittain myös ilosta ja 13 menit
kaupungiin jällens, ilmoittamaan, sen cnsimmäi-
ftn Engclm käskyn jälken, Opetuslapsille tä-
män riemullisen sanoman f. Mutta tuskin olit
he poismennet kuiu jo 14 Maria Magdalena,
joka seurais toista tietä, tuli Pefarij, jc»
Zohannexen kansia Kaudelle. i< Molemmat

O 4 ' na-

t. Mitä he löysit haudalle tnldua?
7. Maria Magdalena juorj kutsumaat,?
8. Mihingä ne toiset waimst jäit?
y. Minqa sanoman namat vaimot silloin sajt?
in. Ruka heitä kutsui haudan sisälle?
11. Mitä he h«udnsa äkkäisit!
12,. rNitä «Lngclit sanoit waimoille?
lz. R,uhunga he haudalda menit?
14. Rutka tulit haudalle juuri kuin he olit pojsmennet?
,5. Mitä Johannes ja petari h««das« k^lftljt?
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nälnät Opetuslapset katselit tarkasti kuinga kää-
riliina ja hikiliina, joka oli ollut lesuxen pää-
fa, olit panduna!,, ja i6sen jälkcn palaisit he
jällens muiden Opetuslasten tygöl. Mutta Ma-
ria Magdalena, joka 17 seisoi ulkona handan
edesä ja itki, kumarsi myös itsensä hautaan ja
näkinekaxi Engelitä lvalkeisa waatteisa. iz Rä-
mät sanoit hänelle: Waimo mitäs itket? 19
Hän wastais: Woi! he owat minun Herrani
poisottanet, ja en tiedä kuhunga he Hänen 0-
wat pannet j. Ia 20 koska hän nämät sano-
nut oli, käänsi hän itsensä taappäin, ja näki
yhden miehen seisoman tykönänsä, jonga hän
täsä hämmästyresä luuli Yrttitarhan Haldiaxil,
ja sanoi'sentähden hänelle: 21 Herra, jos si-
nä Hänen poiskannoit, niin sano minulle ku-
hunga Hänen panit, ja minä tahdon Hänen
otta 1.. Mutta 22 se oli lesus itsei,. Ia Hän
ilmoitti myös kohta itsens hänelle 23 sillä muo-
to, että Hän kutsui handä nimeldäns j. b) Sit-
te osotti myös Icsus itsens niille muille mai-
nioille, 24 heidän wielä tiellä ollcsanS kaupun-
gnnpäini..

Koska
RenenqH tygö he sitte palaisit?

,17. Mitä Marin Maqdalena si!l» wälillä teki?
18. Mitä lLngelit sanoit Marialle M«gö«lenalle?
iy. Mitä Marin wNLtais?
2n. Mitä Maria nätt, kuin h«n nämät sanonut oli?
21. Mitä Maria tNiehelle sanoi Z

'

22. Mutta kuka tämä Mies oli?
23. Ruinga lesu? itftns ilmoitti Marialle?

5) Katso kuin.qa rakkahasti se suloinen lesus köyttä
itsms hcikkoin ystawlttmsä kanj)a! katso Hän af-mahla heidän heikkvutians.



Koska wartiat wirkoisit, menit muutamat
heistä kaupungihin ja 25 ilmoitit Ylimmäisille
Papeille kaikki mitä tapahtunut oli!. Niin he
tokoonuit Wanhimbain kantza ja ncuwottelit,
niiia nyt tehtämän piti. Ii 26 he löysit sen pa-
rahari, että paljolla rahalla saatta wartioita
sanomaan, että lesuren Opetuslapset olit tullet
yöllä, ja warasttlMt Hänen pois, heidän maa-
lejansa. 27 Wartiat teit niinkuin he olit ope-
tcrut, c)ja ludalaisten Wanhimmatotit saman
puhen äänen kaikifa Synagogisa>. Mutta 2-3
lesus osotti itsens cläwäxi usiammillc Opetus-
lapsistanS, ja teki niinmuodoi i heidän walehen-sa tyhjäxi. 29 Wiclä sinä paiwäna jälken puo-
len päiwän ilmoitti Hän ftsensä kahdelk, jotka
menit Emauxen kylään, joiden kantza Hän kui-
tengin piti pitkän puhen, ennen kuin he Hänen
tunsit. Saman päiwän ehtoila tuli Hän niiden ,
muiden Opetuslasten tygö, kusa he koosa olit
suljettuin owein takana, ja terwehti hejtä näÄ-
lä sanoilla: Rauha olkon teille! jonga siwusa
Hän, ulosjuurittaxens heidän sydämmistans kai-
ken fpäilyxen ja pelwon, osotti heille kätensä ja-
kylkensä, wchwistam myös heitä endiseen wir<"
kaansa, ja ulosjakain heille tarpellistt
wiran woimalliseen wimitureen. Ia että Tho-mas silloin ej. ollut läsnä ja sentähdcn öj tah-

Q 5 to-

2?. Mits wartiat ilmoitit Ylimmäisille papeille?
26. N7itH Papit ja wanhimmal ">'t loisii!
2?> siis tapahdu» ?

28. Multa millä lesus teki heidHn walehensn lybjä^?
29. R,j>itlga lestis siin itsens ilmoitti GpetliLlapfillrnZ 3

c) Katso kuinga cpullöko soti totutta wc«tan -vipiälli-
sillä ascilla, laWmisclia, mlhttla ja pilttainisclla.
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tonut uskoa muiden Opetuslasten puhetta le-suxen ilmestyxestä, niin tuli Icsus kahdexan päi-
wän perästä, toisen kerran Ope-
tuslasten kokouxren, ja silloin sai Thomas rjstäsormensa ja kätensä naulain reikiin Juuren
sisä ja haawaan Hänen kpljesäns, josta Hä-
nen endinen epäuskons niin tuli murretun, että
hän sywimmällä nöyrydellä »a auxihuutamisella
sanoi: Minun Herran, jaminun lumalanj.F)

<i) ?homai usko, nähtyänsä: Autuat owat ne, jotka
näe,'ja kuitengin uskowat, loh. 22: 29.

39. lesuxen Kaxitoistakymmendst
Opetuslasta.

Nlath. 10 : 2Z. Mark. 16. 2.uk. 6, Jyh. 20.
Kohta jälken pyhän Kastensa,ottj

sellens 1 kaxitoistakymmendH uskottua ystäi-v-
-t a, jotka Hän kutsui. ZEi
mät ollet suurisukuiset eikä oppinet, eikä puhe-
liat, mutta yxinkertaiset, mailman edcsä a,-
wan ylönkatsotut Kalamichtt ia Publikqnitl,")

ni-
Kysymyxet

l. Mlt» lefus Rastsnsst iälken itselleno otti?
K, Mitkä miehet Opetuslapset <zljt?

Ei w«linut lesus oppineita, kielcwitä ja mail-
Mlda torkiasa arwofa miehiä SanansaSaattalri, ettei kengän olis tainut sanoa, mailman
tulleen kä?tpxi. cli paraunuxecn saatetuxi ihmisildä,ih-
Disillistcn wälikappaldenkautta. iKor. 1: 27-29.2K0r.
4!7.Kiittäkäm tämän slwusa lumalatasydämmclliscs,
ti, nsifl cttäHän, meidänginaikpimmcastl, puhtaina
N pitämättöminä on su-Mu H<?ncn palweliainsa
Drfat? 2:sexl että Hän myös, Opin puhdistuxen ja
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4
5

nimittäin 3 Simon Petari (Kephas), Andreas,
hänen weljensä, Jakob se ifombi, yxi Zebcdeu-
xen pojista, Johannes, hänen weljensa, Philip-
plis, Vartholomeus, Thomas, Ja-
kob se wähembi, Alpheuxcn poika, Simon Zelo-
tes Kannasta, ludas Taddeus eli Ledbeus, jc»
ludas Issariot, jonga siaan Mathias sitte wa-
littin. 4 Rämät kaxitoistakymmendä walitsl
lesus muiden Opetuslasten joukosta, että hei-
dän piti olinomaisesti pysymän Hänen seura-sans, Hänen Mirkansa toimituxisa ja oleMan
omilla silmillä näkewäisit todistajat kaikkiin Hä-
nen töihinsä ja mitä Hänelle tapahduis, ja että
heidän piti, Hänen Taiwaseen Astumisensa jäl-
ken, tekemän koko mailman, uskon kautta Hänelle
alammaisexij, jonga tähden 5 Hän ej ainoas-
tans nimittänyt heitä julkisesti Sanansa Saat-
tairi ihmisen sukukunnan tygö Math. 2.3: 19.
20, mutta njyös andoi heille mallan la woiman
ratkaista uskon ja elämäkerran asioita, ja niisH
langetta täydelliset päätyxet, loh. 22: 22.23.
niinmyös ihmetöiden kautta osotta ja todistaa
itsensä Jumalalda lähetttyixi. Mark. Ih: !5-2c?.
Ebr. 2:4,

4Q. A-
Rutka olit VpttuslaVet? >

MingH puolfnt» lesug nämät vosslitss?
R,uing» lesti» si»L heitä Snqrnqwirb«c:n afetti?

edcswastamiscn kautta, jonga Lut.l,cr,is toilmttl,
ön suonut meille tilan ja mallan, lukeaxcm niitH
juuri omasa äitimme kiclefa. Ällkön kukan olko niin
kiittämätön!, ettei l>Zn, näitä liywiä töitä fanqm su?
rcna pidäis. O! Kuinga wihcliäisct omat kaikkine,
joilla ej nämät cdut ole cli joilbq nc kicltän j« «s,
tetän. Ps. li^.
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40. lesuxm Tmwaschm Astummcn.
L.uk< 24. 2lpost. T. R. 1.

1 Vlösnmisemiscnsa jällen kuolluista, andoi
lesus itsens nähtH ncljäkymmendä päiwää maan
päällä I, ja yhden kerran 2 wiiden sadan Kris-
tityn läsnä ollesa. 3 Joka kerran kuin lesoZ
ilmestyi OUtuslapsillcns puhui Hän Waldaknn-
dnnsa, se on Hänen pyhän Scurakundansa ylös-
rakendamiststas. Mutta 4 Hän kielsi selhästi
heitä lähtemästä Jerusalemista tähän toimituxe-
hen, ennen kuin he sait Pyhän Hengen. 5 Hän
löysi tämän kiellon tarpelliserj myös scntähdcn,
että Hän hawaitsi wielä heidän tykönäns sen
ivanhan ja määrän luulon, että Hänen piti jäl-
lens ylösrakcndaman, Israelin maallisen Wal-
dakunnan: yri ajatus, joka ensin, Pyhän Hen-
gen walaistuxen kautta, piti heidän sydämmis-
täns ulosjuuritettaman>; Sentähden waötais myös
lesus heidän kysymyxcnsä päälle: Joko Hänen
täbän aikaan piti Israelin Waldakunncm Mens
ylösrakcndaman, mnoastans näin: 6 Ei teidän
tule tietä aikaa eikä hetke, jotka Isä on Hänen
«voimahansa la niin wci Hän heidän
ulos, 7 Vctanian öljymäelle I. 2 Koska Hän

hei-
Kysymyxtt.

1. Ruinga mandcl päimLä lesuQ maan päällä
7löol:eusi'Mi>sc!!2 jalken Z

2. Ruinqa monen läLiiäollesa Hän kerran näwyi?
z. MistH Hari puhui, duin Hän ilmestyi Vpetuslapsillen?
4. rNult.-. mitä leftln kielsi heitä tekemästä?
5. INinelä tähden Icsus annoi senkaltaisen kiellon?
t. Nttts lesus heille waotaiL, kuin he kyftit Israelin

waldakunnan yloorakendamisestc!?
heitäwei men««ns?



2>3

heitä siellä siunainit ali, otettin Hän ylös hei-
dän .lähdensä Taiwaseen, ja yxi pilwi wej Hä-
nen ylös heidän silmäins edcstäj. ") sei"
soit mielä ja katselit Taiwaseen Hänen perääns,
koska 9 kari miestä walkeisa waattcisa ilmes-
tyit heille, ja puhuit heidän kaiHans <, sano-
dcn: iQ Galilean miehet, mitä te seisotte ja kat-
selette Taiwasecu? Tämä lesus, joka teildä ylös-
otettin Taiwasecn, ja siellä, myös ihmisen K«n-
non puolesta, istuu Mn oikialla kädellä, Hän
on kerran niin tulema,, kuin te Hänenscen mencwängin näitte, b) Älkät siis wiipy-

ko,
y. Rutktt heille ilmestyit, kuin lesus yloLotettin?
la. Ruing» nHnät miehet sanoit heille?

«) Koska Jumala korgotti Kristuxcn, Hänen ihmisen ,
luondonsa puolesta, kaikkein suurimbaan Kunniaan
ja Hcrrauteen, niin osotti Hän sen kautta, että H<w
oli täpdcllisimmästi tptpwäincn Hänen machonsa ih-
misten edestä. Ebr. y: 12. Es. 5,;: io, 12. Sii-
tä hetkuta otti siis lesus korkian ja majcstctillisen

, hallituxensa Hänen Seurakundans ylitse, ja lähetti
kohta Sanansaattajat ymbäri koko mailman. Mut-
ta Luonnon Naldarunda seisoo myös Hänen hallitu-
xms alla? jonga tähden ei tapahdu mitkän muuto--

cikä ilmasa eikä mydskän mailmalliscsa hallitu-
xcsa, ilman Hänc-n tahdotans, ja Hän ne kaikki
käändästurakundansajawalituidcnsaparahaxi.Rom.
A 28. koska meidän ihmisellinen luoudoui-
me, on niin korkiasti Jumalalda kunnioitettu, ci?ö
me siis jokainen puolestamme ole wclkapäat, pyhit-
tämään mcitämmc Jumalalle, ja ahkeroitscmaan sen-
kaltaista elämäkertaa, joka on kclwollinen ja sowelias
sille korkiallc yhdistprclle Jumalan kansia, johong»
Hän mcijä tahto plösotta. Kol. z: i. 2.

b) Niin laitamat siis IcsuMl rasitetut ja waiwatnt ys-
täwät lohdutta itsiäns, ettei he ole ilman cdeswas-
tajata, ja että heidän asiansa tetifcsti ?errau pits
sclMmän.



kö Händä täsä odottaisanne, waan kiiruhtakat
teitänne takaisin, ja walmistakat teitänne siihensuureen muutoxeen, kuin nm kohta teille ta-
pahtuma on.

41. Pyhän Hengen uloswuodattamisesta.
Tämä Historia, min hywin tuin kaikki

seuraavaisetkin, owat uloswedet^t
Apostolein TeZo-raamatusta.

i Apostolit olit sille käskylle kuuliaiset!, jonga he
saanet olit, ja 2 pysyit aina yximielisesti yhde-
sä, rukoilemasa ja ylistämäfä Jumalala hiljai-
sudesa, kunniallisen lopun edestä, kuin lesurenkärsimisen päälle scuranut oli f, joisa jumalisi-sa toimituxisa myös 3 muut uskowaisetj, juma-
lisudins harjoittamisen aina läsnä olit. Koska
he tässä muoto, 4 sataan ja kahteenkymmeneen
hcngeen> koosa olit Hellundaina, samana päi-
wänä kuin Jumala muinen 5 oli Lain ulosan-
danutj, niin 6 tapahdui humaus äkisti taiwahas-
ta, niinkuin suuri tuulispää olis tullut, ja täyt-
ti koko huoncn, josa he istumasa olit. Za heil-
le näyit wähäiset tulen liekit, wiiltskcldyin kiel-

.den muovosa, jotka istuit kungiy heidän pääl-
lensä , kuin täsä kokouxesa olit j. Ia he täy-

tet-
Kysymyxet.

»< Aposlbtit lesuxen käskyä, ettei lähteä Ie«
rusalemista ennen kuin he sait pyhän Heligen?

MitK he sillä nätillä tcit?
I. Rutka heidän ruköuxisans ja kiitorisang läsnä olttl
4« Ruinga Mönda Hellundaina koosa oli?
5» Mitä Jumala muinen Helluntai päiwäll päällä ulos?

anoänut oliZsamana fäiwsnä lftpahduil
/
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tettin kaikki ? Pyhättä Hengellä, ja rupeisit pu-
humaan muitta kielillä j. 3 Tästä ihmellises-
tä asiasta kokonndui suuri Kansan paljous, ja
tuli joukko sitä suuremmaxi, kuin että, Juhlan
tähden, paljo Juvalaisia muista maakunnista
oli kokoontullut Jerusalemiin, ynnä muiden muu-
kalaisten kantza, jotka Juvalaisten seurakundaan
ja uskoon olit itscns andanetj. Mutta he tyh-
«Myit kaikki ja ihmettelit sangen suuresti; sil-

'lä 9 jokainen, mistä maasta hän ikänans olla
mahdoi, kuuli slpostoleitten, jotka fokonduncttcn
keskellä käyskendelit, omalla kielelläns Juma-
lan suuria ja kunniallisia tekoja puhuman j. Oli
myös muutamia pahoin suopia, heidän seascms,
jotta ic> nauroit heitä b) Sittc piti 1: Pe-

tari

7.'Milla 2lPo3tölit tsllH evMa tnMtiu?
!8. Rutka tsstH ibmeota kokoumiuit?
y. NlitHkokoundunet kukin kuulit?
»Oi, NlitH pahansuVpaistt teit?
il. Ruk« sitte sanrnaiu R.nnsan ebef»?

«) Nämät Apostoleille ja ApoitoleittcN kautta tapah-
tunet ihmet ja merkit > owat epäilcmättömästi wah-
wat ja totiset; sillä, ellei ne olis totiset ollet, kuin-
tza olis niin monda tuhatta ihmistä niin wähällä ajal-
la, andamt wetä heitäns pois heidän Esi-ifäinsä Ju-
malan palwcllurcn Muodosta, ja mdisista pahoista
mcnoistans, heidän ruumillistett ctuinsa poiskicldä-
misella ja hcngensäkin Mutta josncuwät
totiset> Niin mabia wiiMi se Kristillinen Oppi> joz
ka Wllänsä pitä sen oikian lUmalaN PnlwellUM
muodon, olla itse Jumalan teko. I>: kuiicngin lohZ
kenet sinä olla uskomatoin ja tottclematoin luniU!
lata wastan. Ebr. 2: 3.4. lv: loh.
12: 48.

b) Ongo ft mahdollinen, että mc taidnnnnc Nllta oikrM
pyhiici ja kclwoilisiri wälikappaleixi Jumalan
vittamiftcn ihniisten st<»sa> <l(tmmi »n ApoZteleiltm



tari hänen ensimmäisen saarnansa s ja 12 osot-
tj siinä iTnsiri, että tämän ihmelliscn asianja tapauxen kautta juuri näytä wästi täytettin
Joelin ennustus hänen, Kirjans 2: 28 - - 32.
Toisexi, että sc oli lesuZ v°latsarenuö,
joka heille tajwahaöta Pyhän Hengenfä lähet-
tänyt oli; Rolmannexi, että tämän Jumalal-
lisen Wapahtajan piti ensin kärsimän ja kuole-
man, ja sitte korgotettaman Jumalan oikialle kä-
delle; josta tTleljännexi seurais, että lesus olise totinen mailman Metzias. 13 Tämän hänen
woimalliftsl saarnansa kautta tuli kolme tuhatta
sielua sinä päiwänäKristuxen puoleen käätyri,jot-
ka myös kastellin. 14 Nämät pysyit sitte aina
yximielisesti koosa Tcmplisä rukouxisa, ja pidit
keskenäns niin palaman rakkauden, että koko
tasa joukosa oli niinkuin yri sydän ja yxi sielu.

!2. !Nilä petari Vaarnnsans osotti?
»z. Ruingn »nondn filloin tuli käätvxi ,n k«stettl'n?
«4. Ruingn ne ensimmäiset Rriotitst itsen-i käytit?

tawalia jokapäiwZ lumalalda rukoile Pyhää Hcu,qe,
ja salli mettämme Häneldä tulla pyhitetyxi ja lialli-
tuxi. Luk. n: iz. Ps. 145: ia. Epli. 16. ,

Kor. 12: z. Autuas on st, joka Aoostolcitttn ta,
walla käyttä hänen taitonsa, wiisaudcnsa ja oppin-sa Jumalan kmmiaxi ja ihmisten hywäri!

42. Muutamat merkilliset asiat, jotka Apos-
tolille Marille tapahtunet owat.

I. Petarin jalohanncrcn mennesä Ylös
liin rukoilemaan, istui siellä yhtenä päiwänä i

nel-
Kyfymyret.

l. RukK iLlui lemplisä, kuin petnr jss lohcinmL sinnemenit Z
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neljänkymmenen ajastajan wanha mies, joka oli
saattamatoin hamaaSta äitinsä kohdusta!, ia 2
ano, almua. 3 Petari wastais hänelle: Mtä-
wäni, kulda ja hopiata ei minulla ole; maan si-
tä kuin minulla on, annan minä sinulle: lesn-
xen Kristuxcn Natsarenuxen nimeen, nouse ja
kapi. a) Ia 4 kohta hänen säärens ja kan-
dansa wahwistuit, niin että hän karkais ylös,
seisoi jakäwi, ja meni Apostoleitten kantza.Temp-
liin, kiittämään Jumalala tämän hywän työn
edestä, ö) 5 Kohta kokonnui Apostoleitten ym-

' härille ihmisten paljous, täynäns pelkoa ja häm-
mästystä, tämän iymctyön ylitse >. Petari piti
silloin heille 6 puheen, josa hän osotti, ettei kukan
nuiu kuin amoastans se kuolluista nouSnut Kair-
kiwaldias Icfus, oli hänen kauttans tämän
metyön tehnyt>. Apost. T< 4: io. Ia Ma su-
loisella saarnalla oli taas niinkuin endisclläkin,sangen hywä ja wojmallinen waikutus; sillä ?

wiisi tuhatta ihmistä tuli sen kautta Kristuxen
uskohon herätetyn j. Se suuri Raadi eli Oi"
keus kielsi kyllä Apostolcita cnä 8 saarnamas-
ta ja opcttainasta Zcsuxw nimeen l.; mutta 9

R , Apos-
2. iNitH tömn miog heildä anoi?

tNitn petari ronLtnis miehen anomnxeenZ
4. woima talla waLtaurrlla <?li?
5. Rullaa r'ot'ounnuic tämän ihmen tahdrn?
6. NNnssn puhei! petar, silloin piti Ransalle?
7. Ruinga monda ta<i,<fn puhe» kautta tuli räat^xl??
8. NNtn st suuri Xncldi rnisi ApSLtolcitft tekemHetsZ
9. Ntita siihen t<cit?

»)-'Ka!kkl!,al!N!l s'pwä ando, ja lllydclllncn lahja, tu«
"le ylhäldä waikcudm Isaldä. lak. i: 17." Ps.
115: 1. loh. 14-/13. Evh. n z.

b) Wähin osa ihmislötä kiittä Hvmalati: tcrwcydens»
edestä, enin o.sa sm spnnixi.



Apostolit jätit Raadin oman huomion ja tun-
non todistuxen alle, jos se olis oikia Jumalan
eoesä? enämmin kuulla heitä kuin Jumalala!, c)

11. Kristityt Jerusalemisa, joilla olit pellot>ja
huonet, myit ne pois, io sillä he tiesit Jerusa-
lemin kohta häwitcttawänl, ja toit ii Aposto-
leille s myytyin hinnan, 12 osittain jacttawan
waiwaisille, osittain myös Seurakunnan yhtei-
siä tarpeixi, joka siihen aikaan oli niin rakas
za ylimielinen, kuin yxi huonckundal. Näidenseasa oli Ananias ja hänen emändäns Saphi-
ra. Mutta ei he ollet selwät; waan kos-
ka he olit myynet tawaransa, toit he ainoas-
tans jongun osan hinnasta Apostoleille, ja wa-
lehtelit siinä kaikki oleman, kätkein jotakin hin-
nasta itsellens. 14 Ei tainut tämä
petos olla salattu Petarille, jollaoli Hengen erin-
omainen waloj. Sentahden, 15 niin pian kuin
Anania edestuli, tygöpuhutteli händäan-
garasti sanoo en : Anania miri Satanas täyt-
ti sin«n sydämmes, Pyhän Hengen edesH wa-
lehtelemsan, ettäs jotakin pellon hinnasta kät-
kit" Et sinä ole ihmisten waan Jumalan edesä

la 16 Ananias langeis kohtamaahan, ja andoi hengenSj. Kolmen hetken
perästä tuli myös hänen emändäns sisälle; ja

1?
I.?.^nnlgnßristitytlerusalemisaniitt myit HftiaisudfNLl
11. R,clllngH he toit myytein hinyan?
»2, MitH wnrten he < n heille toit?
iz. Ruinga Ananias emändi»l<lL itsiHns- .
14. C'liko Ananiai! petos ja walhe pctnrjlle salattu?
lf. Ruinaa Petari siiK Annniatn iygöptlhltttcliZ
16. Mitä 2,'iania'le st!» ,älk:n tapnbdui?

c) sinä !npzU.!ts!as niin käytä, waan nimet,
ihmistcn mn'lcn nonttcxi, spndiä tekemään? ,
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17 että hän oli täsä petoresa osallinen,'niin
käwi hänelle yhtäläisesti pahoin!,. 13 Näin A-
postoleitten wonna, arwo ja rohkeus piti julis-
tettaman, ja se äsken istutettu Scurakunda
saastuttamattomana pidettämän. e/)

l!I> 19 Kansa piti Apostoleista paljon, nii-
den suurten ihmetten ja merkkein tähden, kuin
heidän kättens kautta tchtin, ja se jsukko pal-
jon eneni, joka heidän palwelluxenS ja a.punsa
tähdm Herran päälle uskoit. 20 Erinomaises-
ti oli Petari aiwan korkiasa arwosa ja kunni-
asa: sillä koska ainoastans hänen warjons, ohit-se käydesä, jongun sairan warjois, tuli se koh-'ta paratuxij. Mutta 21 se Suuri Raadi ej
woinut sitä kärsiä, wacm otit Apostolit fiini ja
panit yhteiseen Fangihuonesecn. 22 Samana
yönä awäis Herran Engeli ku-tengin Tornin
owen, ja mei heidän sieldä ulos, niin että he
jo seurawaiscna aamuna taisit mennä Templiin,
Opetus-wirkaansa toimittamaan.

IV.. Kornelius, yxi Romalaisten Päämies
Sesareasa, oli jumalinen ja Jumalala pelkä-
Wäinen-kaiken hänen huonensa kantza, jakoi pal-

R 2 jon
,?. l-Kwi Sapbiralle, HHnett emsnnHlleng?
»>B. MitH m«rt,n snkaltnineu kowuo «li tarpellinen?
l?. pitikö R,«nsa Apootolkistc:?
20. R,uks dli cri:io sa arrooft-.Z
21. Mutta mitä se Suuri Ra«di t ki Apoototeilte?
22. Ruinga Herra auttoi >eidän uli»s Fangihuoneetftf
2Z. MingHkaltailieu mi:? R,ormliuL Hli?

c/) Slna tcct syndici salaa, ia tabdot ulkoktlllaislidttlH
ja wallmla peitto sinun pahudcs; Mutta Jumala,
jeka.kyllä ta:kasti on nälmpt kaikki, on sinun jul,
kiicsti rangaistwa. Ps> 3. Saarn. !2l 14. Es.

. 3;: 14.



jon atmua tarwitsewjlle, ja rukoili alati lll-
malataj. e) Sentähden lähetti Jumala 24 En-
gelinsäl hänen tygönsä sanomaan hänelle: 25
Sinun rukouxes ja sinun almusowat tullet muis-
tchon Jumalan cdesä; Hän tahto osotta armon
sinulle. Lähetä ainoastans Joppeen ja
ta Petari sielda tygös. Hän sano sinulle mitä
sinun pitä tekemän. 26 Tämän neuwon jäljen
tuli Petari kutsutus; ja hän meni Korneliuxen
tygö, ja saarnais hänelle 27 Kristuxesta>j. Mui-
den sanain seasa sanoi hän: 23 Nyt minä tode-
xi löydän, ettei Jumala katso ihmisen muotoa,
waan kaikisa Kansoisa, joka Hända pslkäa ja
tele «vanhurskautta, se on Jumalalle otollinen.
Ia wielä: Hänestä kaikki Prophetat todistamat,
että jokainen kuin usko Hänen päällensä, pitä
Hänen nimcns kautta symm andciri saaman. 29
Sitte andoi Kornelius itscns kastaa>. Ia ko-
ko uskowaisten Seurakunda, joka silloin oli koot-
tu käändyneistä Juvalaisista, iloitsi sydämelli-
sesti, 33 että Jumala Paranoillcngin andoi ka-
tumien ja uskon woiman, ja heille ulosjakoi
Pyhän Hengen ihmeitä tekewäiset lahjat. /)

v.
24. R,em«ngH lumala lähetti häncn tygöno?
2.5. N7itä Jumala Ongelins kautta sanoi Rorneliu^ellel
26' R,l<ka tuli kutsutuxi Rornelinxen t^göl
2?. RentH petari Rorneliuxelle sanrnniäZ
28. Mitä petari muiden seasa sanoi?
29. Mitä Aornelnn sitte andoi tehdä rallsiansl
Zo. Mistä se käändynyt Seuraruli<>a iloitsi!

e) ?äsä nöct phdm jumalisen SotamKhen! Kuingas
siis taidat estellä itsiäs ja sanoa, ettes saa wirasas
palwella Jumalala niinknin soisit ja tahtoisit?

/) Rukoile että senkaltainen armo mycs ta-
pahduis niillc, Mka Seurakunnan ofallisudcsta ulos-
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V. Koska Herodes Agrippa oli andanut mie-
kalla mestata 31 sen wanhcmni-an Jakoliinj, kä-
sitti hän myös 32 Petarin ja pani hänen fan-giuteen, ajatellen asettareus händä, PääsiäisJuhlan Kansan eteen, Judalaisten mie-
lisuosion tapMj. Mutta Jumala teki Hero-
dexen ncuwon tyhjäxi. Sillä 33 ehkä Aposto-
li kahleisa makais kuudcntoistakymmenen So-tamiehen keskellä, jotka Torinsa händä wartioit-
sit, niin johdatti kuitengin Herran Engeli Hä-nen ulos, ja saatti wapautccn jällens. Kahletputoisit silloin Petarin käsistä, rautaportit au-
kenit itststäns, ja l)qn meni ulos ettei kukan
kuullutj. Mutta Herodes lyötiin Jumalälda,
34 niin että madot hänen eläwäldel söit, 35ettei hän Jumalalle kunniata andanut, waansen itsellens omisti. F)

Zi. Rennengä Herodes anoi mestata?
Rennengs hän sitte otti liini?

zz. Ruinga Herra pelasti 2cpostolin fangiudeota?!
Z4. Rliingss Herodes Inmalalda liriin?3;, N7inga tHhdm Herodes raligaisljn liiic, komasti?'

suljetut owat, ja että ne hankkeet ja uloslähctpm fkuin tapahtunet ja etenotctitt owat, Ewangcliumin
uloslcwittämiscxi Pakanain, Turkkilaisten ja luda,
laisten seastt, heidän oikiaan oppiin
ja uskoyon, hpwägti siunatuxi tulisit.

,5) "Hirmuinen on la.i,,itta eläwän Jumalan käsin."Ebr. io: )i. »Et sinä tichä mingä lopun, jumalatoin
«saa." <ypr. <): ,6.

43< Stephanuxen Knolcttamisesta.
1 Stephanus oli yxi niistä seitsemästä, jot-

R 3 ka
Kysymyxet.

:. MWH mi ö Stephania olil



ka Jerusalemin Seurakunnasa walitut olit, al-
muin toimittajin ja waiwasten holhojixij; Hän
myös oli täynäns 2 Hengen lahjoja, uskoa ja
wakewyttä Jumalasa, ja teki suuria ihmeitä Kan-san seasas. a) Mutta 3 tämän werrattoman
Opettajan päälle kannatin määräin todistajain
kautta, sen suuren Raaoin edesälerusalemisaj:
Hän tuli siis tämän Oikeuden eteen wedttyri.
Silloin piti hän Duomio-istuiinen edesä sangen
merkillisen Saarnan, ja puhui 4 niin suurella
usfMu.rella ja toimella, että kaikki, jotka
disa istuit, ihmettelit, lijatengin kuin he näit
hänen kaswonsa niin kauniri kuin Engelin kas-
mot> 5 Hän selitti heille, ettei se oikia ja to-
tinen Jumalan palwelluxen muoto, ollut Ju-
valaisten Kansalle yxinäns suotu, ja Jerusale-
min Tcmpliin sidottu, ettei myös Mosexen La-
ki ollengan ollut autuden ulottuwai-
ncn, ja että he, niinkuin heidän Esi-i san säkin,
aina seisoit kowakorwaisesti Pyhää Hengeä was-
tan. b) 6 Kuin he nämät kuulit kiristit he,
niinkuin riiwatut ihmiset, hamdaitans hänen pääl-
lensä j. Mutta 7 hän, täynäns Pyhää Hen-
ge, katseli ylös taiwasehen, näki Jumalan Kun-

nian
2. Mitä hän oli tsvnäns?
;. Ruinga Slephnnuxeu päälle kannettln Xaadisa?
4. hän silloin puhui tämän istuimen

Medesä?
5. Mitä hän puhella»? heille selitti?
6. MitH he teit, kui» he näitä hänelöH kuulit?
7. Mutt» witH Stephnnilo t t>i in näki?

s) Onnellinen Scurakunda, jolla on Stephanin kal-
daistt Opettajat!

b) Lapsukaiseni! Opi niitä rakkahimbina pitämään,
jotka sinlille uskolliststi sinun wikojas ja crhetpxiäs
Ni!wittawat.
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nimi ja lesuren seisoman Jumalan oikialla kä-
dellä >; c) >onga täyden han yliwuotawaisesta
ilosta ulospuhkeis sanoden: 8 Katso mina näen
Taiwat awoi, ja Ihmisen Pojan seisoman Ju-
malan oikialla kädellä. 9 SiNoin huusit h? suu-

a tukitsitkörwianfa, karkaisit kaikki
ylimielisesti hänen, päallenS, ajoit hänen ulos
kaupungista ja kiwititj. Nämät murhajat panit
silloin heidän waattensa io Saalin! jätkäin juu-
reen, joka otti niistä maarin. Mutta 11 Stepha-
nus rukoili kuottesans hänen Mapahtajatans, sa-
noden: Herra lesu, ota minun hengenis! Sit-
te pani, hän poltoillensa ja Kuusi suurella äänel-
lä: 12 Herra, älä lue heille tätä syndiä. Za
kuin hän tämän sanonut oli niin hän nukkui. </)

8. Ruingn hän sintnhden sanoj?
y. Ruinga he silloin roastatt yllyit?
l«. Renengn wartioihin murhajat annoit wassttceno?
li. Rningn knollesanl? rufojli sdestHnlZ?
12. Ruingqhnn silloin myöL rpihamjeLtenfi edcetäZ

c) Jos mc totisesti uskoisinnnc lesuxcn cläwän taiwa-
hasa, ja siellä kunniasans pitämän murhen meistä,
niintaidaisimnicmc, kaikisa waiwlnsammc ja tuskis-samme ilolla katsella ja muistella sitä tulelyata ka?
tomatoinda clämätä.

H Katso täsä yhtä, sielua, joka on oikein jvatmis me-
nemään tulcwaisccn lcpuhon, Hän on jumalinen, ra-
kastaa lumalata, wiattomutta ja kaikkia ihmisiä;
ombi mpös ilman saastaisia, katccllisia ja wainpwaiz
sia himoja Nom. 8:6,

44. lesus kaändä UauluM.
Sen Pyhän Stephanuren kuolemasta, l ei

R 4 ol-
Kysymyxet.

d. R-ellengn slj fuurj jlo Stephanien kusZema^l»?



ollut kellengän suurcmbata iloa, kuin Saulurel-
le. 2 Tämä oli yxi nuori ja tyly Phariseus,
joka wanhain juttuin kiiwahalla edcsmastamisel-lia ahkeroitsi hänen omaa onneansa ja kunnia-
tansj. Sentähdeu hän myös, 3 niinkuin Kris-
tityn nimen angarin wihMncn, matkusti joka
pyikan ymbari, etsein ketä ikänäns hän lby-
däis lesuxen salaisista Opetuslapsista, miehistä
ja mannoista, wiedäxms heitä fangiuMn. «)

4 Hän oli niin merta janowainen ettei hän kos-
tan kyllästynyt. Hän puuskui niin armottomas-
ti wihaa ja murhaa heitä was.tan, että roska
Hrusalemisa ja sen Vmdäristölla ej ollut saallis-
ta hänelle, niin anoi hän Mmmaisel>a Papil-
da Kirjaa Damaskun Synagogain eli Konsis-
toriumein tygö, että hän myös siellä sais etsiä
Kristityitä, ja wicda heitä sidottuna Jerusale-
miin I. Mutta 5 koska hän matkusti ja Da-
maökua lähestyi, niin leimahti malkeus Taimaas-
ta akilda ymoärms händä. Hän langeis siitä
maahan, ja kuuli myös silloin äänen hänellcnssanoman: Saul, Saul, mixis «minot mi-

nua.
2. Mirn miee Sl-.uliw oli, 1« mitä H6n nhkeroitsi?
Z. Mitä hän m/öu t>ki?
4. Ruinga jnlma hän oli kristityitä want>'n?
5. INuttu mitä bäoelle ticlläD"M«2l:uunpH>n?

n) Aiwan nml-hcllincn csimalaus nuorista oppineista ja
mailmallisista wiisaista, spwaltt! tutkimat mui-
ta asioita ja tietoja, mutta cj omaa spdandsnsä; jU<
ka tietämät paljo, mutta c! tunne lesusta, eikä ha,
waitse Hänen oppinsa woimaa omasa siclusans; jotka
ppytäwat wiisautta om^i, mutta cl Jumalan kun-
niaxi. Venkaltaisct yldpwät usein sokiaan kiiwau-
teen ja kowaan wainoinisten: sillä ettei he taida sääs-
tä ja armahta kctäkän heidän plpiän j"isu:tza, jaPa-
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nua. 6 Hän sanoi: Ruka sinä olet, Herra I?
Ia 7 ääni waStais: Minä olen lesus, jota
sinä wainot: työläs on sinun potkia tut-
kainda rvastan. 8 Saul wapisi, ja sanoi häm-
mästy',esäns: Herra, mitäs minua tahdot te-
kemään, b) 9lesus wastais: vlouse ja me-
ne kaupungiin, siellä sinulle sanotan mitä
sinun pitä tekemän j. Ne jlUka hänen seura-sans olit, kuulit äänen; mutta ei he ketän näh-
net, iv Saulin näky myös pimeni; sillä kos-
ka hän nousi, niin ei hän awoimilla silmillä mi-
tan nähnyt; sentähdcn talutit he händä kädes-
tä ja »veit Dainaskuun. 11 Hän oli siellä kol-
me päinM näkemätä, ja ei syönyt eikä juo-
nut j. Mutta yri lesuxen Opetuslapsista, ni-
mcldä 12 Ananias, oli täsä kaupungisa. 13 Tä-
mä sai naysä Herran käskyn, mennä yhdelle
wisiille nimitetylle kadulle, ja «Hiin huoncseen,
jusa hän oli löytämä Sauluren rukoilemasa, ja
walmina wastanottamaan hänen ncuwoans. 14
Ananias puhui kyllä tätä wastan, ja sanoi kuin-
ga paljo pahutta hän oli kuullut tästä Sau-

R 5 lu-
6. Mitä Saul ftnoi maasa maatesans?
7. Mitä ääni rvaolnis?
8. Mitä Saul bämmästyxisäns sanoi lesu^lleZ
9. MitH Irsug bänelle rvastc?is?
ill. Ruingn käwi Saulin nH?» kalifia tämän alla?
11. Ruinga'S«ul weeitiDnmasl-llsaensimniäisetpäiwä^
12. R,,!!'» Opetuslapsista oli täsä daupunaisaZ
iz. Minqä Ananias Herrnldy sai?
14. Mitä Annnin piti tästä toimi tuxest»?

b) Hcr/a minun Jumalani! Kuingas talidot, ctta ml«
nun tästälähin pitä minun elämäni ojmdamcm? !)«
ptta minua clämään Sinun jäikcn, ci o,
man cli muidcn fahamlkisttn miclcn fälkcu.
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luxesta, niinmyös että hän kauhistui mennä hä-
nen tygöiw: 15 Hän oli aina waiwanut Her-
ran uskollisia, ja hänellä oli nytkin walda suu-
relda Raadilda, samalla armottomudclla menct-
tä itsiäns heitä wastanj. Mutta 16 Herra was-
tais: Mene, sillä hän on minulle walittuase >. c) Niin 17 Ananias meni sinne ja ru-
kounlla pani kätens hänen päällens ja sanoi:
Rakas wcljeni Saul! Se,Herra lesus, joka si-
nulle ilmestyi tiellä, jotas waelsit, lähetti mi-
nun sinun tygös, että sinä saisit näkös jällens,
ja täyteläisin Pyhällä Hengellä. Hänen sil-
mistäns putoisit kohta niinkuin suomuret, jahän
sai näkönsä jälle'ns> Ia hän nousi, kastellin,
otti ruoka ja wahwistui.

ls. NtitH Anania wiel» SauluNsttt sutt!ll'Z
16. Nlutta mitH Herra hänelle wnstais?
l?. R,uingn 2lnnnias toimitti, Herrnn knokyn?

c) Katso ikmctellcn Kristuxcn suurta lvoimaa.'
wäliäsä silmän räpäyxcsä tcke Hän julmasta wailio,
jasta uskollism palwclian. Niin taita Hän mpös
sinun palautta; Mutta älä toiwo ja odota ilimctpö-
tä, waan fturaa Häncn klnsumustans Sanasa, ja
salli itsiäs sm kautta ylöswalaisfaa.

45. Muutamat merkillzstmmät asiat, jotta
ApostMe Pawalille tapahtunet owat.

I Tämä suuri Herran Apostoli, luki kohta
hänen käändymiscns ojasta kaikki maalliset ja
ajalliset edut wahmgoxi. Ei Hän hakenut ta-
waroita eikä kunniata, fi myöskän pienindäkän

maal-
Kysymyxet.

l. Roiffgft pawnli itsene käytti jälkii,?



2,

,3
4-
5
6,

maallista hyödytystä. Hän etsi ainoastcms sie-
luja woittaxens Kristurelle j. Ia tätä toimit-
taisansa ei lukenut hän mitän waiwaa niin suu-
reri, ettei hän mieluisesti sstä ulosseisonut olis. <,

2 Naeldaisans kärsei wilulda,
miselda ja janolda. Wälisti hän pandin kah-
leisiin., Wälisti hän ruoskittin. Wälisti fiwi-
tettin. Wälisti joudui hän hätään wiekasten
tveljein keskellä!. 2. Kor. 11: 23-30. Ia 3
koska haneldä kysyttin kuinga hän niin monet
waiwat mieluisasti kärsiä/taisi, niin hän was-
tais: Rriscuren rakkaus roaati meitä >. 2
Kor. 5: 14. a) Mutta 4 cttä hänen sydäm-
mcns paloi Kristuxen rakkaudesta, niin rakasti
hän myös ihmisiä sydämmelliscöti!,; Ia 5 ettei
hän tundenut suurembata aututta ja onnellisut-
ta, kuin olla oikia Kristitty, ahkeroitsi hän kai-
kella tawalla ja kaikesta woimastans, saattaxens,
niin paljo kuin mahdollinen oli, sekä Juvalaisia
että Pakanoita lesuxen Opctuslapsixi j. Ia b

kaik-
N?,?H hän karsti Rristuxen tähden?
tNita bän annoi mieluisen kärsimisen» s7^»l
Milä hän t'ki R,ristu!l<! rftkkandesta?
Mihingä hän ahkeroitsi s«att» ihmisin?
ck'ikö Hän tätä tehnyt oman Hyöd>t7xen« tähden?

«) Pawali osotti omalla csikuwallans, bäncn opeturcns
ja saarnans woiman: nimittäin, cttä totinen kään-
dymys ja wilpitöin »sko spdämmcsä, muuttcuyat ko-

ko ihmiscn ja waikuttain waatiwat bändä kokunans
itsians lumalallc ja KristuMe andamaan, Sittun-
fa, Ruummsa ja kaiken woimansa übranustlla. 2
Kor. 5: 7. Mutta milläs mc, muuta kuin.ainoas-
tani paljaalla nimellä ja kcwiämicliscllä suun tun«
nustuxclla, mcifämmeKristity'),'! osotamnn, niinkau-
wcm kuin cmnie tahdo luopua Mcstäkän rai-
kastetuista kotospnncistäm, ja Kriitm'.» nii«,
tä ulosMiritta la tpkrämmc prispanna.
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kaikken tämsn alla oli hän niin halutoln oma
«voittoans etsimään ja pyytämään, että hän wä!t-
täxens Judalaisten soimauxia, jotka olit hänen
suurimmat wainojans, kättcns työNa ja askaroit-
semisclla yön aikana, ennen tahdoi hengensylös-
pitä, kuin elatusta Seurakunnilda wastanotta.
7 Siinä siwusa kokois hän, erinomattain wacl-
daisansa wahän Asian läpitse, almuja köyhille
Kristityille Kanaan maasa, ja wei ne itse myö-
täns Jerusalemiini, b) Lyhykäisesti sanottu,
8 hän oli uskollinen ja wäsymätöin Jumalan
palwelia, ja wilpitöin ihmisten ystäwä<.c) Kai-
kissa muista oli kuitengin 9 se nuori Timothcus,
jow sitte PispM tuli f, hänelle rakkahw, 12
sentähden M hän jo lapsudesta oli Pyhän Raa-
matun tainut, ja oli juuri Jumalala pelkä-
wäinenj. 2 Tim. 3: 15.

11. Lystrasa hän terwexi teki 11 yhden miehen,
joka oli rambana syndynyt, ja ej ikanäns ol-

lut

?. hsn röyhielH RrinlityistK murhetta pitil
8. tNitH siis paroaliota todella sanotaan?
y. Ruka kaikista oli pawnllille rakkahinl
10. MingH lähden pawali Thimoteusta ral-'a«ti?
11. KennengH pawali Lystrasa terivexi teki'/

b) Kuuliaisus Jumalalle ja wasymätöin huolenpito ih-
misten lasten parahasta, owat wahwat merkit ja to-
distuxct totiseen Kristillisptccn. Cph. 4: 28. l Thctz.
4: n.

e) Oikia Kristitty on myös aina Ui wiloitöin ihmis-
ten Marvä: Sillä hänen ystäwydens ei seiso ainoas-
tans paljaisa ystäwällisisä sanoisa ja käytö/isä, mut-sa osotta itsen» myös töillä, ja tarkoitta aina smpäälle, tuinga,ihmiset, cj heidän petollisten himoin-
sft jälken, wacm totisesti ja niinkuin heidän M'atsarpmsa waatiwat, onnellisixi nnisit.



lut käynyt. 12 Kansa tahdot seMhden uh-
rata hänelle niinkuin Jumalalle j< Mutta 13
Pawali ja hänen Kantzaweljens Barnabqs ase-
tit itsiäns sitä wastan, nuhdellen tätä taita-
matoinda Kansaa, ja kehoittain heitä käändy-
mään heidän turhista Epäjumalistans, elämän
Jumalan tygö. </)

111. 14 Masedoniasa tulit hänen saarnansa
erinomaisesti siunaturi sen jumalisen Purpuran
myyjän Lydian hywäxi, jonga sydämmen Herra
awais ottamaan waaria niistä kuin Pcmalilda
sanottin l. Ia hänen kiitollisudens sitä etua was-
tan, että hän oli tullut Kristityri, oli niin suu-
ri , että 15 hän waadei Apostolita jongun a-
jan huonesanö wiipymäan. e)

IV. 16 Pawalin oNesa Troadesa, joka on
yxi kaupungi Asiasa, ej kaukana Trojasta,
saaruais hän kerran yhdcsä salisa hamaan puoli
yöhän asti. Niin yxi nuorukainen Kutykes
nimeldä, istui akkunalla ja raukeis
uneen, ja langcis alas kolmannesta rakennuresta

la
12. HändH senlähden tahdoltin runnioitta?
iz. Oliko senkaltainen työ pawalin mielehen?
»4. Renneng» Pawalin saarna tu-

li Masedoniasa?
ls. Ruingn L,7d,'n osotti kiitollisudena sentnhden?
16. Nlitä tapahdni pawalin ollesa Troadcsa?

H Uskollinen Jumalan palwclja, misä ikäuens sc'äd,)l
sä hän olla mahta, tutaan warmimmasti siitä, et-
tä hän wilpittömäsä nöyrydesä, sydämmeliseöti ha-
waitcn oinat moninaiset crhetnxenö, ctsi ainoastans
Jumalan kunniata kaikisa hänen cdesottamisifans.

e) Ajattele jos ej Sanan kuuldclcmisesa fi!!un.iin sn-
dämmcs Mgun kerran ole liikkunut; Mutta kninaas
olet itscs niiden liikutusten kansia käyttäiipf. Mitä-
max ettäs N< mäkisin olet tukahuttimut.
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ja otettin kuolluna ylös. Apostoli taukois pu-
humasta, meni alas, laski itsens hänen pääl-
lens ja otti hänen syliinsä. Ia kohta tuli Nuo-
rukainen jällens eläwäxi ja mietin terwenH ylös
saliinj.

V. Koska Apostoli sitte päätti mennäxens
Hellundai juhlalle Jerusalemiin, fn ymmärsi
kuinga siellä piangin taisi tapahtua, 17 että
hänen pidäis Kristuxen tunnustaen tähden kuo-
lemani, piti hän iZ Epheson Opetaille niin sy-
dämmeNisen ja lohdullisen Hywästi-jättö Pu-.
hen, että kaikille ymbärins seisowaisille tuli san-
gen suuri itku. 19 De on merkillinen perään-
ajatuxella tuetta Apostolein Teg. M. 20:13 - 38»

VI. 22 lerusalemisa tuli hän, Juvalaisten kiu-
kutscmisen kautta, fangiuteen hcitetyxij. Mutta
21 ettei ludalaiset siinä kiukusa ja niin yllyte-
tyt kuin he olit, Kapinasa händä murhais, niin
Mietin hän sieldä fangina s wartioiloa 22 Se-
sareaan, Felixen tygö, joka silloin oli Roma-
laisten Maaherra. 2Z Muutamain päiwäin pe-
rästä kutsui Felix händä etems, kuullarens mi-
tä hänen piti wastäman ludalaisten päällekan-
deisin j. Ia 24 silloin andoi Felix emändäns
Dsusillan, joka oli Zudalainen, myös olla läs-

nä.

,7. Mitä hän »rlveli taitawan hänelle tapahtua Hcl«
lunta,' luhlalla leruftlemisn?

,8> Mings puhen hän siis lHhtejsäny pitjZ
ly. Rusa tämä puhe «n luettawa?

Miten pawalille kHwi lerusalemisa?
21. Mings tähden bändä wietiin pyie lerusatemiota?
22. händH n-,''tinZ
»,z. Mitä Fllip hänen teki Z
24. V.i»ra silloin oli läsnä Z
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näj. Mutta kossa 25 Pawali puhui wanhuska-
udesta, ja puhtaasta elämästä, ja tulewaisesta
duomiostaj, niin 26 Felix peljästyi, sillä hänen
omatundonsa wmwais händä; 27 sentähden kes-
koitti hän Pawalin puheen ja sanoi: mene täl-
lä haawaNa matkaas, maan koska minä saantilan, niin minä sinun tygöni kutsutan j.' /)
Mutta 23 ei hän enä händä tygönsä k.'funut,
ehkä hän kaxi ajastaikaa hänen fangina piti,
toiwoin Pawalilda hänelle rahaa annettaman,
että hän olis hänen päästänyt. 29 Felixen si-aan tuli FeStus Maaherran s, jonga aikana Zc>
Kuningas hänen emändäns.Bcrenisenkantza, meni alas tätä uutta Maa-
herraa terwehtimään. 31 Silloin tuotin myös
Pawali «vastamaan asiatans, näiden Ruhtinas-

ten
K?. NtlstH paussi silla erällä puhui?
«6. Mieä tuli Felirclle, kuin hän nHmclt kuuli?
27. Niitä Felix stntähden t.ki?
28. Rutsujro Felir Pnwnlin sitte tygöns?
29. Ruks tuli tNaaherraxi Festuren siaczn?zn. meni Festusta terwehtimään?
Zl. pawnli silloin tuotiin?

/) Kuka hekumallinen ja mailinaan »vaipunut ihmi-
nen un se, jolla cj ole sama ajatus? Mutta koskas
tule sanelle se otollinen tila ja aika? luMala osoi-
ta hauelle usiasti Hänen wihansa duomiot. Ni'stä
hän hämmästy. Hän lupa parannurcn; waan siihensc tauko. Niin pian kuin ahdistus on ohitse» unho!.-
täähän peljästprcns ja lupauxens. Aki jos, npt tä.Makin"wäbä Kirja senkaltaiselle plbslserätymi,
cttä hän tulis ymmärtämään, kuinM kaiMlä ja
waarallinen Hancn tilansa on.' Howävtisiuna se, O
Herra että monda sen kautta »voimallisesti tulisitwaaditim ja wcdeMi , kiirlisti ja ane
damaan itscns Sinun haldnus, että hc Mj,,
fin oniicllish'! tulisit !!j
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ten edesä >. Mutta 32 ej hän tälläkän kerral-
la saanut niitän toimitctuxi, paitsi sitä, että
Agripan sydän jotcngin tuli kohdatuxi ja lii-
tutetuxi s, niin että hän sanoi: 33 Ei paljo
puutu ettes saa minua Kristityt.

VI.I. Että tämän suuren Herran Apostolin,
piti kärsimän niin epälukuiset ja sanomattomat
tvmmat ja ahdistuxet lesuxen tähden, niin 34sc kelpais Jumalalle yhden kerran, wirwoituxe-
xi jakehoituxexf Apostolille, ylöstemmata händä
hamaan kolmandeen Taiwascen j, ja anda hä-
nen 35 nähdä senkaltaisen kunnian ja kirkkauden,
joka ihmisten sanoilla ej taida selitettä- ja kir-
joitetta j. 2 Kor. 12.

Vl!I. Wihdoin mietin händä 36Ruomiin>, jo-
sa hän, Neron hallituxcn Zikacin, joka nosti en-
simmäisen wainon KriStityitä wastan, 3? tuli
mestaturi !, samalla ajalla kuin 38! Petari j-
myös siellä ristinnaulittiin.

z2. Saiko pawali nyt jotainpuhellano aitoin?
zz. Mitä Agripan täydyi tunnustaa?
)4. Mihinga Jumala kerran temn4ais pawaliill
5Z5./Mitt Herra annoi hänen siellä nähdä?
z6. Ntihingä pawali Sesareasta wietiin!
Z7. tNingä lopun hän Äomisa sni?
38. R«k» samalla ajalla siellä rieliMlauUttiinZ
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